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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Lương - 

Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện 

 tại cuộc họp trực tuyến ngày 11/02/2022 

 

Sáng ngày 11/02/2022, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện đã họp 

trực tuyến để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn. Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện chủ trì cuộc họp; tham dự 

cuộc họp tại các điểm cầu có các thành viên BCĐ phòng chống dịch COVID-19 

huyện, xã, Hiệu trưởng các đơn vị trường học. 

Sau khi các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua; ý kiến tham gia của các đồng chí dự 

họp; đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng 

chống dịch COVID-19 huyện, chủ trì cuộc họp kết luận: 

1. Thành viên BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện, các cơ 

quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục quán triệt và tập trung tham mưu và thực hiện nghiêm các chỉ 

đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về phòng 

chống dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất, 

hiệu quả và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tổ chức thực 

hiện nghiêm và hiệu quả Thông báo số 431/TB-VP ngày 09/02/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn- Trưởng 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại Hội nghị ngày 08/02/2022. 

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, truyền 

thông phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, truyền thông thực 

hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, công tác tiêm vắc xin; thường xuyên kiểm tra, 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về 

phòng chống dịch theo luật định. 

- Thành viên BCĐ PCDB COVID-19 huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị được phân công phụ trách địa bàn: Trực tiếp xuống cơ sở, bám nắm địa bàn 

để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác tiêm vắc xin, các biện pháp 

trong phòng chống dịch COVID-19; thường xuyên cập nhật tình hình phòng 

chống dịch trên địa bàn để tham mưu, đề xuất BCĐ PCDB COVID-19 huyện 

giải quyết, xử lý theo đúng quy định. 

- UBND, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 xã, thị trấn tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tiêm vắc xin đảm bảo theo kế hoạch đề ra; 



tổ chức theo dõi, quản lý nắm bắt chặt chẽ tình hình người dân ra, vào địa bàn; 

quán triệt các Tổ cộng đồng giám sát thường xuyên, tuyên truyền, nhắc nhở, đề 

nghị người dân ra, vào địa bàn tự khai báo y tế, khuyến khích thực hiện xét 

nghiệm test nhanh, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định. 

2. Trưởng Phòng Y tế:  

- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện kịp thời tham mưu kích hoạt và tổ 

chức hoạt động hiệu quả, khoa học của các Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc 

người nhiễm  đảm bảo người cách ly, điều trị tại nhà có thể dễ dàng liên hệ được 

với nhân viên các Tổ/trạm. 

- Tham mưu kịp thời các báo cáo, các văn bản chỉ đạo, triển khai các giải 

pháp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn đảm bảo theo quy định. 

3. Trưởng Phòng GD&ĐT:  

- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm việc xét nghiệm test nhanh 

COVID-19 đối với 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022, kịp thời báo cáo và xử lý đảm bảo công tác phòng chống 

dịch theo quy định. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường trực thuộc rà soát lại phương án, kế hoạch 

giảng dạy trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, kịp thời kích hoạt 

phương án đáp ứng, xử lý đúng quy định về phòng chống dịch khi có trường hợp 

F0, F1 trong trường học. Hoàn thành báo cáo UBND huyện trước ngày 

15/02/2022. 

4. Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện: Rà soát, kịp thời tham 

mưu UBND huyện về kinh phí hỗ trợ tổ giám sát cộng đồng trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đảm bảo theo quy định. 

5. Trung tâm y tế 

- Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực 

hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trong 

đó tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người bệnh COVID-19 không được liên 

hệ với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị kịp thời. 

- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn đảm bảo công tác cách ly, điều trị các 

F0:  

+ Đối với các ca F0 có triệu chứng tổ chức điều trị tại Trung tâm y tế 

huyện. 

+ Đối với các ca F0 không có triệu chứng thực hiện cách lý điều trị tại nhà 

(nếu đủ điều kiện); trường hợp không đủ điều kiện theo quy định tổ chức điều trị 

tại các trạm y tế lưu động,  khu cách ly tạm thời của các xã, thị trấn. Nếu các địa 

phương không đảm bảo đủ điều kiện thì giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp Trung 

tâm y tế tham mưu đưa về điều trị tại khu điều trị của huyện (khu vực trụ sở 

BCH Quân sự cũ). 

6. UBND các xã, thị trấn:  



- Kích hoạt ngay các Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm 

COVID-19  trên địa bàn (khi có F0). 

- Kiểm tra, quản lý chặt chẽ điều kiện để điều trị F0 tại nhà theo đúng quy 

định; đối với các trường hợp điều trị tập trung tại xã thì hướng dẫn người dân tự 

đảm bảo các điều kiện về ăn, sinh hoạt cá nhân, đồng thời tích cực vận động các 

nguồn xã hội hoá để phục vụ công tác phòng chống dịch. 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm y tế, BCH Quân sự, Công an huyện và các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR vào chiều ngày 

14/02/2022 cho tất cả công dân lên đường nhập ngũ năm 2022 (hoàn thành và 

gửi mẫu về Trung tâm y tế trước 16h ngày 14/02/2022). 

7. BCH Quân sự huyện: Chủ trì, phối hợp Công an huyện, Trung tâm y 

tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức lấy mẫu test nhanh 

kháng nguyên vào sáng ngày 16/02/2022 trước khi tham gia buổi lễ giao nhận 

quân (hoàn thành trước 07h ngày 16/02/2022). 

8. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn: Quán triệt, tổ chức, khuyến khích 

và vận động CBCCVC, người lao động của đơn vị mình chủ động tự thực hiện 

việc xét nghiệm test nhanh COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022, kịp thời báo cáo và xử lý đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy 

định. 

9. Thống nhất tạm dừng hoạt động của khu cách ly tập trung tại Trường 

THCS bán trú Đăk Tơ Lung và Trụ sở Trung tâm chính trị huyện. Giao BCH 

Quân sự huyện chủ trì phối hợp UBND xã Đăk Tơ Lung, thị trấn Đăk Rve và 

các đơn vị liên quan bàn giao lại các đơn vị chủ quản theo quy định. 

Báo để các đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PCD COVID-19 huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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