
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐOAN HÙNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND- VHTT 

số biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện trong 

tình hình mới 

      

            Đoan Hùng, ngày        tháng 7  năm 2021 

 

                 

              Kính gửi:    

    - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

                                      - Công an huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 
 

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế và Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Phú 

Thọ, tính đến 5h00’ ngày 29/7/2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 04 trường hợp 

dương tính với Covid-19, trong đó có 01 trường hợp tại khu cách ly tập trung của 

tỉnh và 03 trường hợp tại xã Gia Thanh, xã Phú Lộc huyện Phù Ninh. 

Trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ 

lây nhiễm từ bên ngoài vào địa bàn huyện là rất cao. Để đảm bảo an toàn cho 

người dân và cộng đồng, xác định mục tiêu phòng, chống khi chưa có dịch xảy ra 

trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, liên tục, có ý nghĩa và tính chất 

quyết định. 

Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid -19 huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp để chủ động kiểm soát, 

ngăn chặn dịch bệnh, cụ thể như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các 

cấp, các ngành và của người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là đặc biệt ở 

các khu vực có nguy cơ cao. 

2. Hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở liên tục cập nhật thông tin 

hàng ngày từ BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện để cung cấp thông tin kịp thời, 

chính xác, không gây hoang mang dư luận; tăng cường thời lượng phát sóng vào 

các buổi trong ngày để nâng cao ý thức của người dân. Kích hoạt hệ thống truyền 

thanh lưu động ở tất cả các xã, thị trấn vào tất cả các ngày trong tuần (bắt đầu thực 

hiện từ ngày 29/7/2021). 

3. Trung tâm Y tế huyện làm tốt công tác thu dung, tầm soát, xét nghiệm, 

sàng lọc và tổ chức cách ly kịp thời các trường hợp bắt buộc phải cách ly theo quy 

định. Thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch trong công tác khám chữa 

bệnh cho nhân dân. Chỉ đạo triển khai việc tiêm vắc xin Covid-19 tại các điểm 

tiêm chủng đảm bảo theo đúng đúng Kế hoạch số 979/KH-UBND ngày 28/7/2021. 

4. Công an huyện thành lập các tổ công tác, tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống 

dịch về hành chính và hình sự theo quy định. 

V/v tiếp tuc duy trì, thực hiện một
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Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên 

các tuyến đường trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ 

trong phòng, chống dịch bệnh. 

5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng chức năng, tổ 

Covid cộng đồng tăng cường rà soát, nắm bắt, quản lý tốt những người trở về từ 

vùng dịch. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, UBND tỉnh Phú Thọ như Đeo khẩu 

trang y tế, hạn chế tập trung đông người… 

6. Yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống Covid -19 huyện thường 

xuyên bám nắm tình hình cơ sở và lĩnh vực phụ trách để chủ động xử lý các tình 

huống xảy ra. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị mình./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- BCĐ PCD Covid tỉnh; 

- VP UBND tỉnh, Sở Y tế; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- Các đc UV BTV HU; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                       

- MTTQ, các đoàn thể cấp huyện;     

- Đài TT-TH huyện, trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.    

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Hùng 
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