
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /UBND-YT
V/v tăng cường công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

Thanh Miện, ngày            tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, MTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
các xã, thị trấn.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hồng Quang đã phát sinh một số ca F0, số các F 
nhiều và liên quan đến một số xã lân cận, nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 
trong cộng đồng là rất cao. Thực hiện Thông báo số 267-TB/HU ngày 21 tháng 
10 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyên ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và 
thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, để làm tốt công tác 
phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện, 
Ủy ban nhân dân, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị trấn thực 
hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thực hiên nghiêm Thông báo số 267-TB/HU ngày 21 tháng 10 năm 
2021 của Ban Thường vụ Huyên ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực 
hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, trong đó tập trung vào 
các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về 
phòng, chống dịch COVID-19; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh trên địa bàn, nhất là tại thôn Liên Đông, xã Hồng Quang và các khu 
vực khác có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế theo quy định đối 
với những người về từ vùng dịch, nhất là các tỉnh theo bản đồ dịch toàn quốc 
được cập nhật hằng ngày, đặc biệt là các trường hợp thực hiện cách ly y tế, theo 
dõi sức khỏe tại nhà... Thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định 
của pháp luật đối với những trường hợp không khai báo y tế, khai báo gian dối; 
không chấp hành việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Sẵn sàng kích hoạt các kịch bản, các lực lượng để đối phó với diễn biến 
xấu hơn của dịch bệnh; duy trì cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại điểm cách ly tập 
trung của huyện; mỗi xã, thị trấn có ngay ít nhất một địa điểm cách ly tập trung, có 
cơ sở vật chất thiết yếu sẵn sàng đón người cách ly tập trung của địa phương. 

- Bổ sung ngay trang thiết bị cần thiết cho các lực lượng tham gia phòng, 
chống dịch bệnh. 
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- Quản lý nghiêm, chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch bệnh tại 
các chợ, trường học, doanh nghiệp, nơi tập trung đông người và những nơi có 
nguy cơ lây lan dịch bệnh.

- Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo, phối hợp với Trạm y tế các xã, thị trấn tổ 
chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 kịp thời đối với các trường hợp ho, sốt 
cộng đồng và các đối tượng khác theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiêm 
phòng vắc xin COVID-19.

- Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn... tăng cường thời 
lượng tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là khuyến 
cáo 5K của Bộ Y tế, cảnh báo mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, toàn dân đồng 
lòng, chung sức ngăn chặn dịch COVID-19. 

- Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử 
phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; 
phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện xác minh, làm rõ mức độ của từng 
trường hợp vi phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
huyện phối hợp tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến cán bộ, 
hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân; sẵn sàng phương án hỗ trợ các lực 
lượng tham gia phòng, chống dịch. 

- Các xã, thị trấn chủ động rà soát, hướng dẫn, củng cố, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động các tổ COVID cộng đồng, tổ an toàn COVID tại các 
cơ quan, doanh nghiệp. 

2. Ủy ban nhân dân, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị 
trấn tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện tốt Khuyến cáo 5K của Bộ 
Y tế; khuyến cáo người dân hạn chế tập trung ăn uống, dự các đám cưới, đám 
hỏi, tham gia các trò chơi giải trí, tham quan, du lịch, ... đặc biệt là ở các địa 
phương có dịch; các đám tang cần làm nhanh, gọn, đảm bảo công tác phòng 
chống dịch.

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 huyện yêu cầu tất cả các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị 
trấn không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19, nếu địa 
phương nào để xảy ra dịch bệnh do lỗi chủ quan thì người đứng đầu chịu trách 
nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo huyện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT  UBND huyện;
- BCĐ PCD bệnh COVID-19 huyện;
- Lưu: VT, YT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Khổng Quốc Toản
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