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Kính gửi: 

 

 

- Thường trực HĐND, UBND huyện; 

- Các Ban XDĐ, UBKT, Văn phòng Huyện ủy; 

- MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; 

- Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. 

 

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cả nước 

nói chung và tỉnh Hà Tĩnh, huyện Vũ Quang nói riêng đang diễn biến hết sức phức 

tạp. Dự báo trong thời gian tới dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến mới 

và phức tạp, khó lường. Với quyết tâm kiên quyết không để dịch bệnh lây lan ra 

cộng đồng, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu 

cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một 

số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc tinh thần phòng, chống dịch 

Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời điểm hiện nay (có thể kéo 

dài); xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là của cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là 

người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

tại địa phương, đơn vị; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ 

với các tình huống nảy sinh; không hoang mang, lo lắng quá mức, phải tin tưởng 

vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của huyện, tỉnh và cả nước.  

2. Ủy ban nhân dân huyện, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện và các 

địa phương: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, Công 

điện số 1036-CĐ/TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống 

dịch Covid-19; Kết luận số 30-KL/TU ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Văn bản số 5094/UBND-VX ngày 6/8/2021 của UBND tỉnh; Thông báo kết 

luận số 161/TB-BCĐ ngày 09/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh; Văn bản 1036/UBND ngày 7/8/2021 của UBND huyện  về việc triển khai 

một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.v.v... 

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo sự chỉ đạo của tỉnh; chỉ 

đạo cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; siết chặt công tác quản lý tại các 

khu cách ly tập trung, sẵn sàng nâng cấp độ phòng, chống dịch theo kịch bản diễn 

biến của tình hình. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện quyết liệt các biện 

pháp để phát hiện sớm các trường hợp có khả năng lây nhiễm, khoanh vùng, cách 

ly, điều trị, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với đối 

tượng có nguy cơ nhiễm Covid-19, nhất là quản trị tốt các khu cách ly và công dân 

vùng dịch về trên địa bàn, hạn chế tối đa khả năng lây lan trên địa bàn huyện. 



- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, lực lượng anh ninh và y tế, UBND các 

xã, thị trấn rà soát tất cả những người đi về từ vùng dịch chưa qua 14 ngày để giám 

sát, theo dõi sức khỏe; tất cả người đi/đến trên địa bàn từ các vùng đang có dịch 

lưu hành phải thực hiện việc khai báo y tế; thực hiện xét nghiệm, lập hồ sơ theo dõi 

với tất cả những người cách ly để tránh nguy cơ lây lan thành ổ dịch. Cán bộ, nhân 

viên tiếp xúc với người được cách ly phải chú ý ứng xử văn hóa, tạo cảm giác yên 

tâm cho người dân. 

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, người dân tự giác khai báo hoặc 

phát hiện, thông tin kịp thời các trường hợp về từ vùng có dịch của cả nước với 

chính quyền địa phương và y tế xã.  

- Chỉ đạo dừng tất cả các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện phục vụ mục 

đích chính trị, kinh tế, xã hội, trừ các cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19;  

những cuộc họp thực sự cần thiết phải tổ chức thì cơ quan tổ chức thực hiện 

nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch, số lượng người tham dự không quá 30 

người/phòng họp, lập danh sách, địa chỉ, số điện thoại tất cả đại biểu tham dự; 

người có biểu hiện sốt, ho, cảm cúm… tuyệt đối không được tham dự và phải xin ý 

kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện bằng văn bản; hạn chế 

tổ chức các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn huyện; chỉ đạo các tổ chức 

tôn giáo hạn chế tổ chức các buổi lễ tập trung đông người tại cơ sở thờ tự, địa điểm 

sinh hoạt tôn giáo; khuyến cáo, vận động Nhân dân tổ chức việc cưới, việc tang 

văn minh, các ngày giỗ của gia đình, dòng họ, ngày Rằm (đặc biệt là ngày Rằm 

tháng Bảy) chỉ tổ chức trong phạm vi nội bộ gia đình, giảm tối đa số lượng người 

tham dự nhằm hạn chế khả năng có thể lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.  

- Chỉ đạo phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường học xây dựng phương án, 

giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn cho học sinh, thầy, cô giáo, nhân viên trong các 

nhà trường khi bước vào năm học mới; cung cấp kiến thức cho học sinh trong thời 

gian nghỉ học, hướng dẫn học sinh tự học tại nhà, học trên truyền hình đối với học 

sinh lớp 9, lớp 12; quán triệt nghiêm việc không tổ chức dạy thêm, học thêm; tiếp 

tục phối hợp với ngành Y tế tiêu độc, khử khuẩn, vệ sinh trường học, đảm bảo vệ 

sinh khuôn viên nhà trường. 

- Tăng cường kiểm soát, nắm chắc tình hình thị trường, giá cả, cung cầu 

hàng hóa; không để tình trạng găm hàng, thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo 

cung cấp hàng hóa, nhất là các nhu yếu phẩm cho Nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Lên kế hoạch thành lập “đội tình nguyện phòng, chống Covid-19” theo lĩnh 

vực, sẵn sãng hồ trợ khi có tình huống cấp bách xảy ra. Thành lập các Đoàn kiểm 

tra liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; 

yêu cầu đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra công tác triển khai thực hiện các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện trong công tác phòng chống dịch bệnh, 

nhất là tại các chợ, điểm giao dịch, các dịch vụ nhà hàng, khách sạn.v.v.... Kịp thời 

chấn chỉnh ngay những biểu hiện chủ quan, báo cáo không trung thực trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra và thực hiện chế độ báo cáo 

tình hình dịch bệnh hàng ngày với Thường trực Huyện ủy. 

- Chỉ đạo ngành lao động, công an và chính quyền các địa phương liên hệ, 

phối hợp chặt chẽ với Hội đồng hương các tỉnh, thành có con em Vũ Quang đang 

lao động để kịp thời có hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ các trường hợp khó khăn; có các 

giải pháp hiệu quả để tạo điều kiện cho công dân về quê an tâm cách ly; phối hợp 



tốt với ngành dọc và các đơn vị khác (liền vùng) để phòng chống dịch Covid-19 

hiệu quả. 

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các 

xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch; cung cấp thông tin 

đầy đủ, chính xác, kịp thời, minh bạch, chú trọng hướng dẫn người dân các biện 

pháp phòng ngừa để nâng cao nhận thức, tự giác áp dụng, không lơ là, chủ quan 

nhưng không hoang mang, lo lắng quá mức. Kịp thời định hướng thông tin dư 

luận, phản bác trước những thông tin thiếu chính xác trên mạng xã hội, tích cực 

phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát hiện và xử lý nghiêm việc đưa 

thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, lan tỏa những hành động tích 

cực, những điển hình trong phòng chống dịch. 

4. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đến cơ sở tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hội viên, đoàn viên về các biện 

pháp phòng, chống dịch, không để người dân hoang mang, lo lắng. Phát huy vai 

trò, trách nhiệm của từng tổ giám sát cộng đồng, tổ liên gia, thôn xóm, tổ dân phố 

trong việc giám sát thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà; tổ chức phát động 

đợt cao điểm về vệ sinh môi trường tại các thôn, xóm, tổ dân phố nhằm tăng cường 

bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của bản thân và cộng đồng; tăng cường chỉ đạo triển 

khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương theo 

tinh thần chỉ đạo các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện và văn bản này. 

Ủy ban MTTQ huyện chủ trì kêu gọi xã hội hóa quỹ phòng chống Covid-19, 

hỗ trợ kịp thời và có kê hoạch cho các cơ quan, đơn vị tự nguyện hỗ trợ cho các 

khu cách ly, các cơ sở y tế và công dân khó khăn về cách ly tập trung trên địa bàn. 

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, 

UBND huyện là Tổ trưởng các Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy thường 

xuyên bám nắm địa bàn phụ trách, lãnh đạo, chỉ đạo địa phương quán triệt và tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định, hướng dẫn về công tác phòng 

chống dịch; đặc biệt chỉ đạo các địa phương triển khai kịp thời các văn bản, hướng 

dẫn, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND 

huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện trên địa bàn xã, thị trấn đảm 

bảo hiệu quả nhất. 

 6. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn bám sát sự chỉ đạo của các cơ quan cấp 

trên, nâng cấp độ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 gắn 

với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội tại địa phương. 

Chỉ đạo với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý hộ khẩu, nhân 

khẩu; phát huy hiệu quả của các tổ giám sát cộng đồng để quản lý, phát hiện các 

trường hợp từ vùng dịch về địa bàn để tiến hành cách ly y tế theo đúng quy định. 

Các địa phương có đường Hồ Chí Minh, đường tránh chạy qua trên địa bàn chuẩn 

bị phương án rà soát, khai báo y tế từng hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn. Chuẩn bị 

tốt các phương án, kịch bản cụ thể cách ly tại nơi cư trú, thôn xóm, tổ dân phố; Kịp 

thời thực hiện khoanh vùng, dập dịch ngay tại khu vực phát hiện có người nhiễm 

hoặc có nguy cơ gây nhiễm cao. 

Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến các khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để người 

dân thực hiện tốt 5K như: Hạn chế đi lại, tập trung đông người; thường xuyên rửa 

tay bằng xà phòng, hạn chế bắt tay khi chào hỏi; đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông 



người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đến ngay cơ sở y tế khi có 

triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh…Tổ chức lựa chọn các đối tượng theo quy định 

tiêm phòng. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo và 

chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản 

lý. Nếu địa phương, đơn vị nào để xảy ra dịch cộng đồng do sơ suất thì cá nhân và 

tập thể Ban Thường vụ đơn vị đó chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Thường vụ 

Huyện ủy và Ban chỉ đạo huyện. 

Trên đây là một số nội dung chỉ đạo triển khai cấp bách công tác phòng 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, Ban Thưởng vụ Huyện ủy yêu cầu các 

cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai và quán triệt 

nghiêm túc nội dung văn bản này tới các chi bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân biết cùng thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

- BCĐ PC dịch bệnh Covid -19 tỉnh 

- Sở Y tế;                                       Báo cáo; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy; 

- Trung tâm VH-TT huyện (đưa tin); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, HU.               

    T/M BAN THƯỜNG VỤ 

    PHÓ BÍ THƯ 
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