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Số 7 /̂<5~ - CV/HU Tam Dương, ngàyj$/f tháng 11 năm 2021
V/v tăng cường lãnh đạo, chi đạo công tác

phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: - úy ban nhân dân huyện,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện,
- Các ban xây dựng Đảng, VPHU,
- MTTQ và các tố chức chính trị - xã hội huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong những ngày gần đây diễn biến 
theo chiều hướng phức tạp hơn, số ca mắc trong cộng đồng tăng nhanh ở các huyện, 
thành phố; nhiêu ca mắc tại cộng đông chưa rõ nguồn lây nên nguy cơ bùng phát 
dịch trên diện rộng là rất lớn.

Đe kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và thực hiện ý 
kiến chí đạo của Thường trực Tỉnh uy tại Thông báo số 509-TB/TU, ngày 
22/11/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 
19 (sao gửi kèm theo), Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các 
ban, ngành, đoàn thế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ huyện đến cơ sở 
nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triên khai quyết liệt các biện pháp phòng, chông 
dịch Covid-19, luôn chủ động trong phương án kiêm soát, huy động nguồn lực hỗ 
trợ xã, thị trấn của mình. Xác định rõ trách nhiệm của tố chức, cá nhân trong chi đạo, 
điều hành và chịu trách nhiệm đối với ngành, lĩnh vực được giao. Sẽ nghiêm túc 
kiêm điêm những tập thế, cá nhân nếu lơ là, chủ quan trong quản lý đế dịch bệnh lây 
lan, bùng phát trên địa bàn.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của 
người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch. Tăng cường kiêm tra, quản lý 
chặt chẽ các hoạt động tập trung đông người (đám cưới, đám hỏi, đám tang, lễ  hội, 
hoạt động văn hóa, thê thao,...)', các cơ sở ăn uông, các dịch vụ được phép hoạt động 
trên địa bàn huyện phải đảm bảo đủ điều kiện phòng, chống dịch mới được phép 
kinh doanh.

3. Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở cơ sở cần xác định 
rõ trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống dịch trên địa bàn phụ trách. Chủ 
động xây dựng phương án đảm báo phòng, chống dịch theo cách tiếp cận toàn dân, 
lấy cơ sở làm nền tảng theo đúng tinh thần “bốn tại chỗ”, trên nguyên tăc “ huyện 
giữ huyện; xã giũ’ xã; làng giũ’ làng” . Bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn trực tiếp chịu 
trách nhiệm trong công tác phòng, chổng dịch của địa phương.

4. Đảng ủy công an cần tiếp tục chi đạo lực lượng công an các xã, thị trân
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trong công tác truy vết, cách ly, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xử lý nghiêm 
những trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

5. Đảng ủy Trung tâm y tế chỉ đạo tiếp tục tập huấn, bồi dường cho cán bộ, 
nhân viên y tể cơ sở để nắm vững chuyên môn, tham gia điều trị, chăm sóc người 
dân ngay tại nhà, tại trạm y tế xã, trạm y tế lưu động. Có kế hoạch, phương án chuẩn 
bị bảo đảm các loại thuốc điều trị, thuốc kháng vi rút điều trị sớm cho các ca F0. 
Tăng cường việc kiểm soát công tác phòng ngừa dịch bệnh; kiếm soát việc cách ly, 
điều trị; kiểm soát truyền thông của các xã, thị trấn để kịp thời hướng dẫn, chấn 
chỉnh.

Đe nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- TT Huyện ủy (để b/c),
- Chánh, Phó VPHƯ, CVTH,
- Lưu VTHU.

T/L BAN THƯỜNG v ụ
VĂN PHÒNG

Nguyễn Thế Anh


