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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 25/02/2022 

 

Chiều ngày 25/02/2022, 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: 

Yêu cầu thành viên BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện, các cơ 

quan, đơn vị liên quan, UBND, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các xã, thị 

trấn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện về phòng 

chống dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả và tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

Thường xuyên cập nhật và tiếp tục quán triệt, tập trung nghiên cứu các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 để kịp thời tham 

mưu UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện. 

Trưởng Phòng Y tế tham mưu kịp thời cho UBND huyện, BCĐ phòng 

chống dịch COVID-19 huyện 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. 

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

thông phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn với các hình thức phù hợp, hiệu 

quả, để người dân biết, an tâm, tin tưởng và thực hiện các biện pháp PCD và 

điều trị F0. Giao Trung tâm VH TT DL TT chủ trì, phối hợp phòng VH-TT, 

phòng Y tế, Trung tâm y tế rà soát, soạn thảo, bổ sung nội dung tuyên truyền, 

hoàn thành trước 11h ngày 28/02/2022. 

3. Về công tác điều trị các F0: 



- Các trạm y tế lưu động kết hợp với các Trạm y tế các xã, Phòng khám đa 

khoa khu vực thị trấn thực hiện kết hợp nhiệm vụ điều trị F0 tại các khu điều trị 

tập trung phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương; giao Giám đốc Trung 

tâm y tế chỉ đạo thực hiện. 

- Giám đốc Trung tâm y tế tổ chức tập huấn nghiệp vụ về các biện pháp 

PCD cho các thành phần liên quan, tập trung là việc lấy mẫu test nhanh, công 

tác điều trị, giám sát các F0... 

- Các địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm quy trình chăm 

sóc F0 theo đúng quy định, quản lý chặt chẽ việc điều trị F0 tại nhà, hằng ngày 

phải tổ chức thăm khám, giám sát và cập nhật vào sổ theo dõi đảm bảo các 

trường hợp F0 đều liên hệ được với nhân viên y tế, được tư vấn, được cấp phát 

thuốc điều trị kịp thời. 

- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các cấp, các cơ quan liên quan kịp 

thời ban hành các quyết định cách ly, giải cách ly F1; quyết định cách ly, điều 

trị, kết thúc cách ly, điều trị tại nhà, giấy xác nhận hoàn thành cách ly, điều trị 

tại nhà của F0… theo đúng quy định. 

4. Tổ chức theo dõi, quản lý nắm bắt chặt chẽ tình hình người dân ra, vào 

địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở, đề nghị người dân ra, 

vào địa bàn tự khai báo y tế, khuyến khích thực hiện xét nghiệm test nhanh. 

5. Các Tổ kiểm tra, giám sát thường xuyên và tăng cường 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. 

6. Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp Trưởng 

Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện, phòng GĐ-ĐT và các đơn 

vị liên quan rà soát, nghiên cứu và kịp thời tham mưu UBND huyện và hướng 

dẫn các đơn vị thực hiện kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn đảm bảo theo quy định (nhất là các nội dung được chi của ngân 

sách địa phương, đơn vị); Hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước 

ngày 29/02/2022. 

7. Giám đốc 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. 

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất PCD, thuốc chữa trị F0, nhất là 

kít test nhanh… phục vụ công tác truy vết đảm bảo nhanh, hiệu quả.  

8. Trưởng phòng GĐ-ĐT: Chỉ đạo rà soát, tổng hợp các trường hợp học 

sinh có yếu tố bệnh nền để chủ động các phương án PCD hiệu quả tại các đơn vị 

trường; hoàn thành và báo cáo UBND huyện trước 01/3/2021. 

9. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo và 

quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị 

mình thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về tăng cường công tác phòng chống 

dịch COVID-19, nhất là việc chấp hành 5K. Trường hợp phát sinh dịch bệnh mà 



do lỗi chủ quan trong thực hiện 5K thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và cá nhân đó chịu trách nhiệm theo quy định. 

Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Phòng Y tế, Văn phòng HĐND-

UBND huyện thường xuyên tổng hợp, kịp thời tham mưu UBND huyện xem 

xét, xử lý. 

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 trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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