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         Kính gửi: 

                                            - Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị; 

                                            - Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

   - Trung tâm y tế, Bệnh viện ĐKTN Hùng Vương; 

                                            - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến nhanh, nguy cơ bùng phát mạnh 

trên địa bàn tỉnh với số ca mắc tăng trong những ngày qua. Dự báo trong thời 

gian tới, lượng người trở về từ các vùng có dịch sẽ tiếp tục tăng, tiềm ẩn nguy cơ 

dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó dự báo nếu không quản lý, kiểm soát chặt chẽ. 

Để tập trung ngăn chặn, chủ động phòng, chống dịch bệnh theo các mức độ 

nguy cơ, kiểm soát tốt tình hình để bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân, 

đồng thời không ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trong thời gian tới, như sau: 

1. Giao Công an huyện chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc xác 

định, quản lý các nhóm đối tượng trở về địa phương, bao gồm: (1) người dân 

huyện Đoan Hùng; Cán bộ, công chức, người lao động đi/ trở về từ các vùng ổ 

dịch, các địa phương lân cận đang áp dụng sàng lọc, khoanh vùng; (2) người từ 

tỉnh ngoài đến địa bàn huyện phải có báo cáo, nêu lý do, thông tin cho chính 

quyền địa phương. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo BCĐ huyện 1 lần/ 

ngày về danh sách các trường hợp nêu trên.  

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện khẩn trương phối hợp với đơn vị liên quan 

rà soát, đảm bảo chất lượng, an toàn khu cách ly tập trung của huyện, Bệnh viện 

dã chiến tuyến huyện. 

3. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường hoạt động của Tổ Covid 

cộng đồng, giám sát, kiểm tra dịch tễ đối với các trường hợp từ vùng dịch trở về 

địa bàn, xác định rõ đây là nguy cơ chính tiềm ẩn khả năng lây nhiễm, xâm nhập 

của dịch bệnh; thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm 

sàng lọc SARS-CoV-2 cho các trường hợp đến/ trở về địa bàn theo đúng quy 

định; Chuẩn bị các điều kiện để áp dụng cách ly y tế tại nhà. Thông tin đến 
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người dân khi thấy triệu chứng sốt, ho, khó thở thì liên hệ ngay với Trạm y tế 

xã, thị trấn để test nhanh kháng nguyên. 

4. Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho đội ngũ giáo viên, 

nhân viên, học sinh, có kế hoạch dạy học cho phù hợp với tình hình dịch trên địa 

bàn. 

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng 

Vương khẩn trương nghiên cứu, triển khai công tác truy vết, chuẩn bị cơ số mẫu 

test nhanh kháng nguyên, xét nghiệm RT-PCR, tiêm chủng và hướng dẫn người 

dân cách thức tự cách ly y tế, biện pháp phòng chống dịch tại nhà, bảo đảm 

nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. 

 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Trung tâm y tế huyện: Chủ 

động huy động các nguồn, tranh thủ kinh phí tỉnh cấp chuẩn bị các điều kiện về 

cơ sở vật chất, cơ số thuốc, mẫu test…để phục vụ công tác phòng, chống dịch 

trên địa bàn huyện.  

 7. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh - truyền hình, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao và du lịch tăng cường, đa dạng hóa biện pháp, hình thức 

truyền thông lưu động, đặc biệt là về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động 

phòng, chống dịch tại huyện nhằm lan tỏa, nâng cao nhận thức để nhân dân tin 

tưởng, đồng thuận, đồng lòng với các biện pháp phòng, chống dịch, kịp thời đấu 

tranh phản bác lại các thông tin sai sự thật về phòng, chống dịch COVID-19. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các 

cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTHU; TT HĐND huyện;           (để báo cáo) 

- CT, các PCT UBND; 

- BCĐ PC dịch Covid huyện; 

- Các xã, thị trấn; 

- Đài TT-TH, Trang TTĐT huyện (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

Khuất Đăng Khoa 
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