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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Duy Dũng –Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 
huyện, Trưởng ban chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tại cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình hình mới

 Ngày 04/5/2021, đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình hình mới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là Thành viên 
Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Ban 
Chỉ đạo); Chủ tịch UBND các xã và Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

Sau khi nghe đại diện Trung tâm y tế huyện (cơ quan thường trực Ban Chỉ 
đạo) báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện và 
các khuyến nghị, đề xuất giải pháp trong thời gian đến; ý kiến của các thành viên 
tham gia dự họp; đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo kết luận những nội dung sau: 

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện và mọi tầng lớp nhân 
dân đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nên đã 
kiểm soát tốt được dịch bệnh, góp phần tích cực vào sự hồi phục và phát triển kinh 
tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tiếp 
tục diễn biến hết sức phức tạp, chúng ta lại vừa trải qua kỳ nghỉ Lễ dài ngày (Lễ 
30/4 và 01/5), việc đi lại của Nhân dân rất phức tạp nên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, 
lây lan rất lớn. Trong khi đó, cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 
– 2026. Để thực hiện đạt mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát, khống chế dịch bệnh 
COVID- 19, duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, thực hiện thành công 
mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân; UBND huyện yêu cầu các phòng, 
ban, ngành, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã triển khai 
thực hiện ngay một số nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 
27/4/2021; các Công điện: số 540/CĐ-TTg, số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 và số 
570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các Thông báo kết luận 
của Thủ tướng Chính phủ: số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 và số 89/TBVPCP 
ngày 01/5/2021; Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế; ý kiến 
chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 252-CV/TU ngày 28/4/2021; 
của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công văn: số 2358/UBND-KGVX ngày 
24/4/2021, số 2405/UBND-KGVX ngày 26/4/2021, số 2514/UBND-KGVX ngày 
01/5/2021, Thông báo số 152/TB-UBND ngày 29/4/2021, Kế hoạch số 2515/KH-
UBND ngày 01/5/2021; Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 02/5/2021; Công 



điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 và chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn 
số 330/UBND-VP V/v tăng cường công tác quản lý người nhập cảnh và công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5; 
Công văn số 336/UBND-VP ngày 04/5/2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ (Dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; cơ 
sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực 
tại chỗ) và 5 không trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (1. Không lơ là, 
chủ quan. 2. Không hoang mang, lo lắng. 3, Không được giấu bệnh. 4. Không 
được để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 5. Không được tung tin thất thiệt).

 2. Vận động người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 theo quy định. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch bệnh, 
tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng 
cách – Không tụ tập – Khai báo y tế); trong đó, tiếp tục thực hiện đeo KHẨU 
TRANG tại nơi công cộng, tại các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương 
tiện giao thông công cộng, nhà máy, công trường…; thường xuyên rửa tay bằng xà 
phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành các trường hợp không đeo khẩu 
trang tại những địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, Hiệu trưởng các 
đơn vị trường học quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị chấp hành 
nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi cộng cộng, kể cả tại nơi làm việc; hạn chế đi 
lại, nhất là đến những địa phương có dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong giải quyết công việc, tổ chức họp trực tuyến thay vì họp trực tiếp.

4. UBND các xã tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các Tổ Giám sát - Tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng để 
phát hiện sớm các trường hợp người từ những địa phương có dịch đến và người 
của địa phương về từ những địa bàn có dịch nhằm chủ động các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19; thông báo gấp cho những trường hợp về từ các tỉnh, thành 
phố có dịch phải liên hệ ngay với cơ quan y tế, và thực hiện khai báo y tế. 

Tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh trên địa bàn huyện, bao gồm: karaoke, game, cơ sở massage; Tạm dừng các lễ 
hội, sự kiện tập trung đông người chưa thật sự cần thiết (bao gồm cả các hoạt động 
khám chữa bệnh nhân đạo, khám sàng lọc cộng đồng, cấp phát thuốc miễn phí, các 
hoạt động cứu trợ, nhân đạo…..); trường hợp phải tổ chức thì xin ý kiến thống 
nhất của Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và có cam 
kết tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

5. Giao Trung tâm y tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa Thông tin, 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an 
huyện và các ngành, các xã liên quan khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 
các cơ sở y tế, cơ sở lưu trú, trường học, nhà máy, bến xe, chợ, siêu thị, các công 
trình xây dựng, các nhà máy thủy điện, các doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh, 



cây dược liệu … tiến hành rà soát, đánh giá lại, thực hiện nghiêm các yêu cầu, 
hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

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

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch/kịch bản phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình hình mới; cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-
19, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở y tế để tham mưu UBND huyện 
triển khai thực hiện kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Chỉ đạo các Trạm y tế xã, các phòng, khoa tại Trung tâm y tế tăng cường 
thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế; yêu 
cầu cán bộ, nhân viên, người lao động, người nhà, bệnh nhân tuân thủ nghiêm các 
quy định, thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt; 
tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh COVID- 19 ra cộng đồng, lây nhiễm chéo đối 
với người bệnh, người nhà và nhân viên y tế.

- Phối hợp với cơ quan Quân sự huyện và các cơ quan liên quan tái khởi 
động Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa 
bàn huyện.

7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm việc với các chủ xe khách tiếp tục thực hiện 
nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: hành 
khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, dung dịch sát khuẩn 
tay nhanh, đảm bảo khoảng cách hành khách ngồi trên các phương tiện giao thông… 

8. Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an xã cùng với y tế cơ sở và các 
trưởng thôn tiếp tục tổ chức thực hiện khai báo y tế toàn dân; tổ chức rà soát, nắm 
chắc các trường hợp về tạm trú, tạm vắng trên địa bàn mình phụ trách.

9. Cơ quan Quân sự huyện phối hợp với Trung tâm y tế huyện chuẩn bị phương 
án tái khởi động khu cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện.

10. 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. 

11. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện chuẩn bị 
sẵn sàng nguồn kinh phí phục vụ cho việc phòng, chống dịch COVID-19. 

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, xã tích cực phối hợp với chính quyền cùng 
cấp tăng cường vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, 
tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. 



13. Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND 
huyện, các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện tăng 
cường theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn được 
phân công phụ trách.

14. Về các đề nghị liên quan đến việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người 
ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tổ chức Đại hội phụ nữ cấp xã; 
Đại hội thể dục thể thao cấp huyện; ngày hội hiến máu tình nguyện và Kỷ niệm 80 
năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, UBND huyện có ý kiến như sau:

+ Đối với hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu HĐND các cấp; tổ chức Đại hội phụ nữ cấp xã: Đây là các hoạt động chính 
trị quan trọng, cần thiết, vì vậy phải tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp 
luật và hướng dẫn của ngành cấp trên. Song, yêu cầu các đơn vị tổ chức cần phối 
hợp chặt chẽ với ngành y tế để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
theo quy định; hạn chế thành phần mời, thực hiện đeo khẩu trang và không tổ chức 
liên hoan. Riêng buổi tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
HĐND các cấp tại xã Trà Mai, Trà Don thì chuyển sang thời gian khác phù hợp, 
sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức của trường hợp F1, trong trường hợp 
không thể thay đổi thì chuyển việc tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc 
hội, đại biểu HĐND Tỉnh sang xã khác.      

+ Đối với ngày hội hiến máu tình nguyện: Thực hiện theo đúng kế hoạch và 
hướng dẫn của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh, Sở Y tế. Song thống nhất 
không tổ chức khai mạc và giãn cách thời gian triệu tập (thông báo số lượng người 
kèm theo thời gian cho từng đợt) để tránh tập trung đông người cùng một lúc; đồng 
thời, phải triển khai các biện pháp, phòng chống dịch theo quy định. 

+ Đối với Đại hội thể dục thể thao cấp huyện: Thống nhất xây dựng kế 
hoạch, chuẩn bị hoàn thiện tất cả các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội, khi 
tình hình dịch bệnh COVID-19 ổn định sẽ thực hiện. 

+ Đối với Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 
các hoạt động khác của Huyện đoàn: Đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn xem 
xét, nếu chưa cấp thiết thì không tổ chức hoặc chuyển sang thời gian khác phù hợp; 
trong trường hợp phải tổ chức thì hạn chế tối đa số lượng người tham dự và phải 
thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.  

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ 
quan, đơn vị và các xã khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- TT TVHU, TT HĐND huyện (Báo cáo);
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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