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HỎA TỐC 

 

            Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;  

- Các đồng chí trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ  

Huyện ủy chỉ đạo cơ sở; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong khu vực có nhiều diễn 

biến mới và phức tạp; số người mắc tại các nước: Campuchia, Lào, Thái Lan liên tục 

tăng nhanh; để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ Nhân dân vui 

chơi trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao, nhất là 

ngăn chặn nguồn bệnh từ nước ngoài như: Campuchia, Lào, Thái Lan về trên địa bàn 

và nguồn bệnh, ổ dịch ở các địa phương trong nước (nếu có),  không được chủ quan, lơ 

là. Người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý. 

2.Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch của Trung 

ương, của tỉnh tại các văn bản hóa tốc số 81/ TB-VPCP  ngày 26/4/2021 của Văn 

phòng Chính phủ; Văn bản số 311-CV/TU ngày 26/4/2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Văn 

bản hỏa tốc số 2949/UBND-VX1 ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về tăng cường biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, yêu cầu:  

2.1 Tạm dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện tập trung đông 

người không cần thiết trên địa bàn toàn huyện cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp 

theo. Đơn vị, địa phương, cá nhân nào chủ trì tổ chức không chấp hành, vi phạm thì 

kiên quyết xứ lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. 

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo các địa phương, đơn vị ra thông báo 

dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện tập trung đông người theo 

tinh thần văn bản của tỉnh là kể từ 12h ngày 27/4/2021. 

2.2. Thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn 

Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi 

công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công 

cộng. 
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2.3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn... thường xuyên tự 

đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự 

đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch. 

3. Đối với phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện. 

3.1. Thường xuyên theo dõi, cập nhật, dự báo diễn biến của tình hình dịch bệnh 

để tham mưu BCĐ, UBND huyện chỉ đạo kịp thời.  

3.2. Phối hợp với các phòng, ban, ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi trên địa bàn quản lý, nhất là việc 

đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các địa điểm có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh; 

nếu có dấu hiệu vi phạm tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các đơn 

vị, cơ sở vi phạm; các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-

CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế;     

3.3. Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án, dự trù trang thiết bị y tế, hóa 

chất, khấu trang...và các điều kiện cần thiết khác sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của 

dịch. 

3.4. Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo khoanh vùng, truy vết, 

cách ly, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng theo nguyên tắc: “Truy 

vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp”, cách ly tập trung 

ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh, không để lây 

lan rộng ra cộng đồng. 

3.5. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, 

đúng đối tượng.Tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm những người có biểu hiện 

ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các biểu hiện có nguy cơ lây nhiễm cao trong 

cộng đồng. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị 

phòng, chống dịch, quản lý người nhập cảnh về trên địa bàn để chủ động khai báo y tế.  

4. Phòng Lao động - Thương binh xã hội: Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các công 

dân là lao động, học sinh, sinh viên đang công tác ở nước ngoài nhất là tại các nước 

Campuchia, Lào, Thái Lan, báo cáo BCĐ để có phương án tổ chức cách ly theo quy 

định; tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại các doanh nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động.  

5. Phòng Văn hóa - Thông tin: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, 

khuyến nghị của ngành y tế; quán triệt tinh thần không chủ quan đối với dịch bệnh 

trong mọi tổ chức, cá nhân; hướng dẫn người dân đề cao cảnh giác; ngăn chặn các 

thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong dư luận 

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Chỉ đạo các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải tiếp 

tục thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid 19 trong hoạt động vận tải; 

gám sát việc khai báo y tế của hành khách, nhất là người nước ngoài 

7. Đồn biên phòng Hương Quang, Công an huyện: 

- Tiếp tục kiểm soát, giám sát chặt chẽ và rà soát các trường hợp đi về từ nước 

ngoài để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép qua các 

đường mòn, lối mở, xử lý nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định.  

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, công tác hậu cần tham gia phòng, chống dịch khi 

có yêu cầu của ban chỉ đạo. 
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8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Chỉ đạo các ngành chức năng và quản lý chặt chẽ các đối tượng nhập cảnh trên 

địa bàn; chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế; thống kê, 

báo cáo đầy đủ, chính xác các đối tượng là công dân thuộc địa bàn đang học tập, sinh 

sống, lao động ở nước ngoài, đặc biệt là tại Camphuchia, Lào, Thái Lan, Ấn Độ....; các 

tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải;  

- Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên 

truyền đề cao cảnh giác với dịch bệnh, huy động các nguồn lực để trang bị các dụng 

cụ, thiết bị, máy móc, hóa chất, vắc xin phòng COVID-19; xử lý nghiêm việc đưa tin 

sai lệch về dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng; 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại doanh nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động. Kiểm tra, xử lý các cơ sở lưu 

trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là 

người nhập cảnh trái phép.  

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 31/3/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện về Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ 

chức các ngày lễ, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân 

dân các cấp. 

- Tiếp tục rà soát các tổ chức các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCD 

để biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời; tìm các giải pháp để thảo gỡ khó khăn 

giải quyết các chế độ chính sách trong công tác PCD  theo quy định.  

9. Đề nghị Tổ trưởng Tổ công tác của Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cơ sở, các 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

huyện, các tổ chức đoàn thể.  

- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn 

các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, thôn xóm, tổ dân phố, tổ liên gia, nâng cao nhận thức, 

cảnh giác với tình hình dịch bệnh; tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến quy 

định để các gia đình có thân nhân đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài không nhập 

cảnh trái phép 

-  Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở không được lơ là chủ quan, thực hiện đúng và 

đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt 

các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào 

mừng bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; và triển khai thực hiện 

nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Công văn này, thường xuyên báo 

cáo Thường trực Ban Chỉ đạo và Thường trực huyện ủy./. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban CĐ PCD bệnh tỉnh;  

- Sở Y tế;    Báo cáo 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; Trạm Y tế; 

- Lưu: VT,UBND. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Bùi Khắc Bằng 



4 
 

 

 

 

 


		2021-04-28T08:59:23+0700


		2021-04-28T08:59:43+0700


		buikhacbang@hatinh.gov.vn
	2021-04-28T09:00:01+0700


		ubvuquang@hatinh.gov.vn
	2021-04-28T09:00:51+0700




