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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện tại cuộc họp 

 Ban Chỉ đạo ngày 25/11/2021 

 

Ngày 25/10/2021, tại phòng họp số 1 - Trụ sở HĐND và UBND huyện Tam 

Dương, đồng chí Lê Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện chủ trì họp Ban chỉ đạo huyện trực 

tuyến với Ban Chỉ đạo, Tổ Covid cộng đồng xã, thị trấn. Dự và chỉ đạo hội nghị có 

đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch 

HĐND huyện; đồng chí Phùng Mạnh Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện; cùng dự có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND huyện, UB. 

MTTQ huyện; các phòng, ban chuyên môn của huyện, Công an huyện, Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện là thành viên Ban Chỉ đạo 

huyện. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của xã, thị trấn, các thành viên Ban Chỉ đạo 

huyện và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Tỉnh ủy 

viên, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí đồng chí Lê Xuân Bình 

Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện kết luận như sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể huyện, Trưởng 

Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh; của 

Huyện ủy – UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện. Đặc biệt 

triển khai thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 501-TB/TU ngày 12/11/2021, 

Thông báo Kết luận số 509-TB/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các 

chỉ đạo khác liên quan của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh 

cũng như các hướng dẫn thực hiện của Huyện ủy – UBND huyện, Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh huyện. 

2. Yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành khẩn trương triển 

khai các nhiệm vụ sau:  

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm 10 nội dung trong Chỉ thị số 

18/CT CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh/Trưởng ban Chỉ 

đạo tỉnh. 
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Tiếp tục chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xác định rõ trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm đối với ngành, lĩnh 

vực, địa bàn được giao theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh tỉnh. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo từ huyện đến 

xã phải sát sao địa bàn, lĩnh vực phụ trách, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch Covỉd-19 theo đúng tỉnh thần “bốn tại chỗ”. 

2.2. Yêu cầu các xã, thị trấn: 

- Tạm dừng 100% các hoạt động chưa cần thiết, kiểm soát các nguy cơ, tăng 

xét nghiệm tầm soát theo hướng xã hội hóa; đặc biệt là các xã giáp ranh tại 02 

huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, xã Bàn Giản huyện Lập Thạch. 

- Chấn chỉnh các hoạt động hiếu, hỉ, giỗ chạp, sang cát tập trung đông người 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ tỉnh và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao 

và du lịch và của UBND huyện. 

- Phối hợp xử lý và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm 

quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

- Tiếp tục chủ động liên hệ, phối hợp Trung tâm Chỉ huy huyện đón công 

dân từ các tỉnh phía Nam về để chủ động kiểm soát, cách ly phù hợp. 

- Các Trung tâm chỉ huy cấp xã phải trực 24/24h; duy trì họp với Bí thư Chi 

bộ, Trưởng thôn, Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản để nắm tình hình và chỉ 

đạo kịp thời. 

3. Giao Trung tâm Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện: 

- Tiếp tục nắm chắc diễn biến, tình hình dịch COVID-19, đánh giá nguy cơ 

để kịp thời tham mưu, đề xuất với Huyện ủy – UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 của huyện để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn. 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương trong huyện, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, các nhà trường trên địa bàn khẩn trương 

triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi theo kế 

hoạch số 287/KH- UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh. Chủ trì tham mưu 

triển khai tiêm mũi 3 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát, tổng 

hợp kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, tiền lương, phụ cấp... của nhân 

viên y tế thuộc các cơ sở y tế được huy động tham gia chống dịch để trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung kinh phí cho các đơn vị. 

- Khẩn trương hoàn thiện để sẵn sàng hoạt động cho cơ sở điều trị bệnh 

nhân COVID-19 với quy mô … giường bệnh tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin – 

Thể thao huyện (nâng công suất điều trị tại tuyến huyện là ….. GB); yêu cầu đảm 

bảo xong trong ngày 26/11/2021 để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm 

COVID-19; phải sẵn sàng cơ sở vật chất với đầy đủ các điều kiện chăm sóc bệnh 

nhân trong thời tiết hiện nay (bố trí bình nóng lạnh, chăn màn,...). 
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4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Trung 

tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện khẩn trương tập huấn, hướng 

dẫn, làm mẫu, diễn tập việc các tình huống xử trí với F0, cách ly F1, việc lấy mẫu 

tầm soát... tại các đơn vị thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách. 

5. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể 

thao huyện:  

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền nhanh, mạnh, tần suất cao để người dân 

biết lo khi có dịch, biết sợ nhiễm bệnh, biết tự bảo vệ minh, tự bảo vệ gia đình, 

bảo vệ xóm làng, khu dân cư mình sinh sống, từ đó tạo ý thức tự giác chấp hành 

các quy định. Thông tin thường xuyên, kịp thời, rộng rãi những trường hợp sai 

phạm, vi phạm, những trường hợp bị khởi tố và các hình thức xử lý nghiêm khắc 

để răn đe trong xã hội. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với phòng, ban liên quan ra 

văn bản chấn chỉnh các hoạt động hiếu, hỉ, giỗ chạp, sang cát tập trung đông người 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ tỉnh và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao 

và du lịch phù hợp với thực tiễn địa phương hiện nay. 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện: Phối hợp với xã, thị 

trấn tập trung tuyên truyền trên loa truyền thanh tại các địa bàn dân cư ít nhất 04 

lần/ ngày. 

6. Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện: Tiếp tục duy trì, hoàn thiện cơ sở vật 

chất và sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung của huyện để đón công dân trong 

trường hợp phát sinh dịch bệnh ngày càng khó lường. 

7. Công an huyện: Tăng cường chỉ đạo Công an xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm việc quản lý lưu trú để ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập dịch bệnh đối với 

người từ tỉnh ngoài, người từ vùng có dịch về. Kịp thời tham mưu UBND huyện 

và trực tiếp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch 

để răn đe, giáo dục ý thức cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Công an 

huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đảng ủy – UBND các xã, thị trấn; các cơ 

quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Trên đây là thông báo kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh COVID – 19 huyện ngày 25/11/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, trường học trên địa bàn 

- ĐU – UBND xã, thị trấn; 

- Các cơ sở SXKD (giao xã, TT sao gửi); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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