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- UBND các xã, thị trấn; 

- Các ban, ngành, đoàn thể, Phòng, ban của huyện; 

- Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng; 

- Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương. 

 
  

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, làn 

sóng COVID-19 mới đang xuất hiện hoặc có nguy cơ xuất hiện tại nhiều quốc gia và 

khu vực, trong đó có một số nước đang thường xuyên có người nhập cảnh vào Việt 

Nam. Ngày 30/11/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện 01 trường hợp mắc 

COVID-19 cộng đồng (sau 89 ngày Việt Nam không phát hiện ca bệnh COVID-19 

cộng đồng). Tính đến 07h30 ngày 03/12/2020, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 

tổng cộng 03 ca mắc COVID-19 cộng đồng. Quá trình điều tra dịch tễ, truy vết F1, F2 

vẫn đang tiếp tục được tiến hành khẩn trương và quyết liệt. 

Trong bối cảnh đó, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát tại cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh hiện nay và trong thời gian tới là rất cao nếu như không tuân thủ chặt 

chẽ các biện pháp kiểm soát, phòng chống chủ động.  

Thực hiện Văn bản số 2688/CV-BCĐ ngày 03/12/2020 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện yêu 

cầu các đơn vị triển khai tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình di biến động dân cư trên địa bàn, phát hiện kịp thời 

các đối tượng là người Việt Nam/nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp để có biện pháp 

xử lý, cách ly y tế theo quy định. Giám sát, quản lý chặt chẽ việc tuân thủ các quy định 

về cách ly y tế phòng, chống COVID-19 tại nhà/nơi cư trú. 

- Thành lập và nâng cao trách nhiệm của Tổ/ban COVID-19 cộng đồng trong 

việc truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

đến từng hộ gia đình; thường xuyên giám sát, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái 

phép trên địa bàn, các trường hợp trở về từ vùng ổ dịch đang hoạt động, báo cáo chính 

quyền địa phương để có phương án giải quyết. 

- Tiếp tục giám sát, quản lý, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe đối với các trường 

hợp là người nước ngoài/công dân Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam đã hoàn thành 

cách ly y tế 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung trong và ngoài tỉnh trở về sinh sống, cư 

trú tại địa phương theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Bộ Y tế. 

2. Các ban ngành đoàn thể, phòng ban của huyện 

 Tiếp tục quán triệt tinh thần phòng chống dịch COVID-19 với mức độ cảnh 

giác cao nhất, không chủ quan, lơ là trước diễn biến của tình hình dịch bệnh. Tuân thủ 
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nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia, của các Bộ, 

Ngành liên quan, của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong công 

tác phòng chống COVID-19. Triển khai sâu rộng trong hệ thống và tới cộng đồng Sổ 

tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình 

thường mới”.   

3. Trung tâm Y tế, Bệnh viện ĐK tư nhân Hùng Vương 

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ 

đạo, hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; quán 

triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nêu cao tinh 

thần gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện các 

biện pháp phòng dịch nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tổ chức các sự kiện, hoạt 

động tập trung đông người, các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Rà soát, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, các quy định và hướng dẫn của 

Ban chỉ đạo Quốc gia, của Bộ Y tế, của Ban chỉ đạo tỉnh, của Sở Y tế trong phòng, 

chống COVID-19. Trong đó, tập trung ưu tiên: 

+ Đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống COVID-19 và các dịch 

bệnh viêm đường hô hấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y 

tế. Rà soát, phát hiện những tồn tại để có giải pháp phù hợp khắc phục nhanh và hiệu 

quả. Cập nhật các tiêu chí an toàn COVID-19 đối với các cơ sở khám, chữa bệnh lên 

bản đồ chung sống an toàn COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

+ Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong đơn vị. 

+ Rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng, chống COVID-19 tại đơn vị để 

phù hợp với yêu cầu và các hướng dẫn mới. Xây dựng kịch bản ứng phó và tổ chức 

diễn tập khi có tình huống xuất hiện ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định tại đơn vị.  

+ Thường xuyên nắm bắt tình hình, phối hợp cùng các cơ quan liên quan để chủ 

động đề xuất, tham mưu UBND huyện, BCĐ huyện triển khai các biện pháp phòng, 

chống COVID-19 trong diễn biến mới. 

- Kiện toàn các đội phản ứng nhanh, đảm bảo đủ nhân lực, đúng cơ cấu; được 

cập nhật thường xuyên các nội dung liên quan về phòng, chống COVID-19; được 

trang bị đầy đủ phòng hộ cá nhân khi thực thi nhiệm vụ; tổ chức phân công thường 

trực phòng, chống dịch.   

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại 

cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để dịch không để lây 

lan, bùng phát trong cộng đồng. 

-  Thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng 

thái bình thường mới, tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế, tuyên truyền để người 

dân nâng cao nhận thức, tránh tâm lý lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

4. Phòng Văn hoá – Thông tin: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai 

đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú trên địa bàn theo chỉ 

đạo và hướng dẫn của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và của UBND tỉnh. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo và hướng dẫn các Trường học tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 

09/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 trong trường học. 

https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2802
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6. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Tiếp tục phối hợp tăng cường 

tuyền truyền các nội dung trong Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 

tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” ban hành kèm theo Quyết định số 

3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế (Chi tiết truy cập tại địa chỉ: 

https://soyte.phutho.gov.vn/vbpq/u/detail/idvb/336/type/dh); thực hiện 5K trong phòng 

chống dịch bệnh; tiếp tục cập nhật thông tin để người dân không hoang mang, lo sợ 

cũng như không chủ quan đối với tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. 

Trên đây là một số nhiệm vụ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện.Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn 

thể nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT huyện ủy (để b/cáo); 

- CT, PCT huyện (để b/cáo); 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Anh Hùng 

 

https://soyte.phutho.gov.vn/vbpq/u/detail/idvb/336/type/dh
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