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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 

tại hội nghị họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ngày 27/12/2021 

   

Tại Hội nghị họp Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 ngày 27/12/2021, sau 

khi nghe báo cáo tình hình diễn biến dịch COVID-19; ý kiến phát biểu, đề xuất 

của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận 

yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, 

UBND các xã, thị trấn và nhân dân triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, quyết liệt, hiệu 

quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra; nêu cao vai trò người đứng đầu 

trong công tác phòng chống dịch; triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện; chủ động, sẵn sàng các 

phương án, kịch bản theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời, tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng chống dịch. 

2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đề cao trách nhiệm cá nhân 

người đứng đầu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tuyệt đối không lơ là, 

chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch để bảo vệ tốt nhất tính 

mạng, sức khỏe nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo 

khi phát sinh dịch bệnh trên địa bàn do mình quản lý. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Tập trung cao, chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Rà soát, kiểm tra các phương án, kịch bản cho từng cấp độ dịch Covid-19, 

chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế … để đáp ứng 

công tác phòng chống dịch bệnh. Xây dựng phương án điều trị F0 tại địa phương. 

- Tham mưu thành lập trạm y tế lưu động tại từng xã, thị trấn với lực lượng 

nòng cốt là cán bộ Trạm Y tế xã, thị trấn, y tế học đường, y tế thôn bản, động viên 

người dân từng công tác trong ngành y tế có sức khỏe phối hợp tham gia trạm y tế 

lưu động khi cần thiết. 

- Xây dựng kế hoạch tầm soát test Covid-19 cho các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn huyện. 

4. Công an huyện: Lực lượng Công an tăng cường nắm tình hình; truy vết 

nhanh các đối tượng liên quan đến ca bệnh F0 phát sinh; phối hợp chặt chẽ với từng 

địa phương, đơn vị trong công tác phòng chống dịch; phát hiện xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là các 
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trường hợp khai báo không trung thực, trường hợp cố tình phạt tối đa, hoặc truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo quy định. 

5. Tổ công tác kiểm tra, giám sát dịch Covid-19 của huyện tăng cường 

kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Yêu cầu người lao động của huyện Yên 

Mô làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện phải có xét 

nghiệm PCR; sau 02 - 03 ngày có test nhanh Covid-19. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Đảm bảo công tác hậu cần tại các khu cách ly tập trung huyện. 

- Sẵn sàng lực lượng phối hợp Lực lượng Y tế, Công an, thị trấn Yên Ninh 

trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

7. Phòng Văn hóa – thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thanh huyện 

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền, đưa tin kịp thời, chính xác về tình 

hình dịch Covid-19.  

- Tuyên truyền để toàn dân thực hiện tốt thông điệp 5K; hạn chế tập trung 

đông người đối với hoạt động không cần thiết; không đi, về từ vùng có dịch; người 

dân từ vùng có dịch về địa phương đến cơ sở y tế trước để khai báo y tế, thực hiện 

kiểm tra phòng dịch. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ văn hóa trên địa bàn huyện. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục 

phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của toàn xã hội tích cực tham gia vào công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

9. UBND các xã, thị trấn  

- Tăng cường tuyên truyền, đưa tin kịp thời, chính xác về dịch Covid-19. 

Tuyên truyền để toàn dân thực hiện tốt thông điệp 5K; hạn chế tập trung đông 

người đối với hoạt động không cần thiết; không đi, về từ vùng có dịch; người dân 

từ vùng có dịch về địa phương đến cơ sở y tế trước để khai báo y tế, thực hiện kiểm 

tra phòng dịch. 

- Tập trung rà soát, đăng ký tiêm Vắc xin cho các trường hợp chưa tiêm Vắc 

xin (kể cả các đối tượng có bệnh nền); ưu tiêm đăng ký tiêm vắc xin mũi 3 cho đối 

tượng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. 

- Chỉ đạo giám sát chặt chẽ người thực hiện cách ly y tế tại gia đình. Chủ 

động rà soát từng hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các điều kiện cách ly y tế đối với 

F1 tại nhà khi cần thiết. 

- Nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò của Bí thư, Trưởng các thôn, xóm, 

phố; của Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19; 

nắm chắc, kịp thời thông tin tình hình người địa phương học tập, làm việc ở xa về 

địa phương, các biến động lưu trú tại địa phương để có biện pháp phòng chống 
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dịch Covid-19 đảm bảo an toàn.  

- Các xã, thị trấn xây dựng kịch bản, phương án, sẵn sàng kịch bản 4 tại chỗ 

cho từng cấp độ dịch. Tổ chức test Covid-19 cho học sinh, giáo viên và người lao 

động là người địa phương tham gia học tập, làm việc trên địa bàn huyện Yên Mô, 

huyện Kim Sơn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện về việc 

thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch đối với lĩnh vực, địa 

phương phụ trách. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc cần kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo huyện để được xem xét, giải quyết. Giao 

Phòng Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện 

trước 17h00 hằng ngày./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19; 

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

- Tổ công tác kiểm tra, giám sát dịch Covid-19 

của huyện; 

- Các cơ quan của trung ương, tỉnh đóng trên địa 

bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 

 

Lê Việt Cường 
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