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THÔNG BÁO
Nội dung kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng 

tại buổi làm việc với các cơ quan, ban, ngành liên quan 
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 
Ngày 02 tháng 12 năm 2020, đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, ban, ngành trên địa 
bàn huyện để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự 
buổi làm việc có đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan là Thành viên Ban Chỉ 
đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Văn phòng 
HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe Trung tâm Y tế huyện – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo 
tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19 hiện nay; dự kiến các biện pháp triển khai 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; ý kiến thảo luận của các 
thành viên dự họp; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ 
đạo Covid -19 cấp huyện Trần Duy Dũng kết luận như sau:

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã và mọi tầng lớp Nhân 
dân đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên 
chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh giai đoạn 2, góp phần tích cực vào sự hồi phục 
và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay đã xuất hiện các ca 
lây nhiễm ra cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh nên việc kích hoạt lại toàn bộ 
hệ thống phòng, chống dịch, chủ động, tích cực triển khai các giải pháp cấp bách 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện là hết sức cần thiết. Để thực hiện 
đạt mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ bùng 
phát trở lại giai đoạn 3; UBND huyện yêu cầu: 

1. Tất cả các ngành, các cấp, nhất là ngành Y tế, khẩn trương kích hoạt lại 
toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; đồng thời, 
triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, 
chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng, chủ động có phương án tốt nhất để ứng phó dịch bệnh 
theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6815/UBND-KGVX ngày 
19/11/2020. 

2. Tuyên truyền, vận động mọi người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. 
Thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trước hết là các cơ sở y tế, 
chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng; các công trường 
thi công… theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 
1666/TTg-KGVX ngày 26/11/2020; các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ 
yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid- 19 nơi tổ 
chức. Đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, lễ kỷ niệm… từ 
50 người trở lên bắt buộc phải đeo khẩu trang. 
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Các phòng, ban, ngành, UBND các xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được 
giao khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các trạm y tế, cơ sở lưu trú, trường 
học, các công trường thi công các công trình trên địa bàn, nhất là các công trình 
thủy điện tiến hành rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn 
phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm của 
các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP 
ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. 

3. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, các xã liên 
quan:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch/kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid- 
19 trong tình hình mới; sớm tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, 
chống dịch Covid-19 và các Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh, các 
hướng dẫn, chỉ đạo của ngành chuyên môn cấp trên để tham mưu cho UBND 
huyện, Ban Chỉ đạo cấp huyện các vấn đề liên quan đến công tác, phòng, chống 
dịch bệnh Covid -19.

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, các Tổ chuyên môn của ngành Y tế để 
đảm bảo nhân lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Chuẩn bị tốt công tác khám sàng lọc, phân luồng, khu điều trị cách ly bệnh 
nhân; hướng dẫn các trạm y tế xã giám sát, phát hiện người về từ vùng dịch để có 
biện pháp cách ly phù hợp.

- Phối hợp với cơ quan Quân sự huyện và các cơ quan liên quan tái khởi 
động Khu cách ly tập trung.

- Báo cáo, quyết toán đầy đủ kinh phí phòng, chống dịch giai đoạn 1, 2 đã 
được cấp và nhu cầu kinh phí giai đoạn 3, gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm 
tra, thẩm định, tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định; trước mắt thống nhất 
sử dụng nguồn kinh phí đã cấp cho công tác phòng, chống dịch giai đoạn trước 
nhưng chưa sử dụng hết để thực hiện cho giai đoạn này.

4. Chủ tịch UBND các xã 
- Rà soát, củng cố lại Ban chỉ đạo cấp xã về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; kích hoạt lại các Tổ Giám sát - Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong 
cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau 
để thông tin đầy đủ, chính xác, toàn diện về dịch bệnh, nhằm nâng cao hơn nữa 
nhận thức của người dân về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19.

- Theo dõi, nắm chắt tình hình ở địa phương để quản lý chặt chẽ đối với 
người từ vùng dịch đến và người của địa phương về từ vùng dịch để chủ động các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả trong tình hình mới.

5. Công an huyện:



3

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở lưu trú để chủ động phát hiện người 
đến từ các vùng có nguy cơ cao để có biện pháp giám sát; thông tin với ngành Y tế 
để phối hợp thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định chuyên môn.

- Xử lý nghiêm minh các trường hợp không chấp hành các quy định về 
phòng, chống dịch; các trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh 
Covid - 19, gây hoang mang dư luận.

6. Cơ quan Quân sự huyện: Làm việc với Trung tâm y tế huyện để chuẩn bị 
phương án tái khởi động khu cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa Thể thao 
huyện.

7. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao & Truyền thanh 
Truyền hình huyện:

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên các phương tiện truyền thông, 
trạm truyền thanh không dây, xe lưu động.v.v. 

8. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện bảo đảm đủ kinh 
phí phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định.

9. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:
- Làm việc với Đội Quản lý thị trường số 11 để kiểm soát, quản lý việc kinh 

doanh các mặt hàng như khẩu trang y tế, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, lương 
thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu ... phục vụ phòng chống dịch bệnh; phát 
hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá ảnh hưởng đến 
người tiêu dùng.

- Yêu cầu các nhà xe thực hiện nghiêm công tác phòng chống Covid-19 trên 
phương tiện giao thông.

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 
hướng dẫn các trường học thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, sát khuẩn, đeo 
khẩu trang theo đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBMTTQVN huyện và các hội, 
đoàn thể huyện:

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thật tốt các biện 
pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành Y tế trong tình 
hình mới (Thông điệp 5K, tăng cường rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây 
dựng lối sống lành mạnh, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái trong phòng, 
chống dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… 
đến ngay cơ sở y tế gấn nhất để được khám, tư vấn, điều trị…). 

- Vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức thành 
viên, các cơ quan, ban ngành và Nhân dân tham gia tình nguyện viên hỗ trợ công 
tác chống dịch.
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- Vận động sự đóng góp của xã hội về tinh thần, vật chất cho công tác chống 
dịch khi cần.

12. Thống nhất tạm dừng việc đón các đoàn từ thiện đến trực tiếp thăm, tặng 
quà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại huyện Nam Trà My cho đến khi 
tình hình dịch bệnh Covid 19 ổn định; đối với các đoàn có dự kiến đến trong dịp 
này, địa phương xin trân trọng cám ơn và sẽ tiếp nhận ở thời điểm thích hợp hơn. 
Đề nghị UBMTTQVN huyện, các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã thông báo 
chủ trương trên cho các đoàn thiện nguyện biết và chia sẻ với địa phương.  

Trên đây là nội dung kết luận của Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 
huyện Trần Duy Dũng tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 ngày 02/12/2020. Đề nghị Thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã 
phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng 
mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- TT TVHU, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch; các PCT huyện;
- UBND các xã;
- LĐ+C.Viên VP;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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