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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách 

 phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH điện: 

 

   - Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; 

   - Chủ tich UBND các xã, thị trấn. 

 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và khu vực đang có 

diễn biến rất phức tạp, khó lường; nhất là trong những ngày gần đây, tại một số 

nước khu vực Đông Nam Á như: Singapo, Malaysia, Philippin, Thái Lan, 

Campuchia, Lào…, dịch COVID -19 đang bùng phát mạnh trở lại, số ca nhiễm 

mới gia tăng liên tục từng ngày, đã xuất hiện nguy cơ mất kiểm soát, quá tải đối 

với hệ thống y tế tại một số quốc gia.  

Tại tỉnh ta, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã ghi nhận 8 trường hợp ở 

cùng khu cách ly và 6 trường hợp đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 2899 người 

Hà Nam; bên cạnh đó, tình trạng người dân di chuyển nhiều trong đợt nghỉ lễ 30/4 

và 1/5 này là những nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao trên địa bàn tỉnh.  

Thực hiện Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19; Chỉ đạo của Thường trực 

Tỉnh ủy tại Công văn số 183-CV/TU ngày 28/4/2021 về việc tiếp tục tăng cường 

công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Công điện số 

07/CĐ-UBND ngày 26/4/2021; Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh;  

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện Yên Định yêu cầu: 

1. Toàn bộ hệ thống chính trị và mọi người dân tiếp tục kiên trì, quyết liệt 

thực hiện phương châm ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị 

hiệu quả trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, với phương châm: 

“Quyết liệt, khẩn trương, không lơ là, chủ quan”; song phải bình tĩnh, chủ động, 

không hoang mang, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ 

đạo các cấp; phải đặt quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất để kiểm soát tốt tình hình 

dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.  

Thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo trong Thông báo kết luận số 59/TB-

UBND ngày 01/5/2021 của của Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng tại Hội 

nghị Ban chỉ đạo huyện triển khai, quán triệt một số nội dung trọng tâm và thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện. 
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Đồng thời yêu cầu người đứng đầu trong tổ chức, cơ quan đơn vị chủ động triển 

khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 tại địa phương, lĩnh vực được phân công quản lý. 

2. Công tác phòng, chống dịch phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, 

đồng bộ cho đến khi dịch bệnh được ngăn chặn; trước mắt tập trung chỉ đạo, 

thực hiện tháng cao điểm phòng, chống dịch từ nay đến ngày 31/5/2021. 

Phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo theo 

lĩnh vực phụ trách; thành lập các Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn 

đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc và xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

các hộ kinh doanh cá thể đóng trên địa bàn huyện không thực hiện nghiêm túc 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các khu vực công cộng, các 

nhà máy (FDI, DDI), chợ, siêu thị, các bệnh viện, phòng khám; các di tích, khu 

vui chơi... nơi tập trung đông người.  

3. Đẩy mạnh đợt cao điểm trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, toàn bộ cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh tại các 

xã, thị trấn với tinh thần kịp thời, chính xác, minh bạch để cảnh báo người dân 

không chủ quan, lơ là, không hoang mang; chủ động, tự giác thực hiện và tham 

gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Về các biện pháp ngăn chặn dịch  

4.1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; UBND các xã, thị trấn: 

tăng cường vận động, tuyên truyền người dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt 

việc giám sát cộng đồng và người ở xa về địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm 

các trường hợp từ vùng dịch về địa phương mà không khai báo y tế hoặc vi phạm 

các quy định về phòng, chống dịch. 

4.2. Các trường hợp nhập cảnh là chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm 

việc tại các Doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn huyện Yên Định phải đảm bảo 

an toàn, thực hiện quy trình xét duyệt chặt chẽ, kịp thời và phải được sự chấp 

thuận của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

4.3. Về tổ chức các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người: Thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 

26/4/2021; Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh;  

Chỉ tổ chức khi thật cần thiết, đơn vị tổ chức phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về việc thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về đảm bảo an 

toàn phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc bắt buộc đeo khẩu trang và hạn chế 

số người tham gia.  

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện chủ 

trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trên địa 

bàn, tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện việc 
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tạm dừng các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý vào thời điểm thích hợp, 

kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 

4.4. Yêu cầu tất cả mọi người dân khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; tự 

giác thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). Công an huyện phối hợp với Trung 

tâm Y tế huyện và các địa phương tổ chức triển khai xử lý vi phạm và xử phạt 

nghiêm những trường hợp không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch 

theo quy định pháp luật.  

4.5. Rà soát, củng cố và duy trì hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng, 

kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cần xác minh, truy vết, theo dõi hoặc 

cách ly y tế theo quy định.  

4.6. Tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ và xét nghiệm ở phạm vi 

phù hợp để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh; tập trung chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp khoanh vùng gọn, cách ly triệt để, xét nghiệm sớm, kịp 

thời truy vết, ngăn chặn ngay từ khi dịch mới xuất hiện, còn ở diện hẹp, kiên 

quyết không để dịch lây lan trên diện rộng.  

5. Về xét nghiệm phát hiện ca bệnh:  

Trung tâm Y tế; Bệnh viện Đa khoa huyện phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh, chính xác và tiết kiệm chi phí; bảo đảm 

phát hiện kịp thời các ca mắc trong cộng đồng, không để xảy ra tình trạng phát 

hiện muộn, không phát hiện được do năng lực xét nghiệm yếu. 

6. Rà soát các cơ sở cách ly, phương án cách ly  

6.1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

rà soát các cơ sở cách ly tập trung đang quản lý, có phương án sẵn sàng cho tình 

huống xấu sảy ra và có số người mắc bệnh tăng đột biến. Có phương án mở rộng, 

nâng cao năng lực các khu cách ly dân sự trên địa bàn, sẵn sàng đáp ứng tình huống 

dịch bùng phát; rà soát, hoàn thiện quy trình theo dõi y tế sau cách ly, bảo đảm an 

toàn. Rà soát, hoàn chỉnh phương án, kịch bản đáp ứng theo tình huống dịch và thành 

lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại địa phương. 

6.2. Trung tâm Y tế huyện; Bệnh viện Đa khoa huyện; Bệnh viện Đa khoa Trí 

Đức Thành rà soát toàn bộ các khu vực cách ly, bảo đảm thực hiện việc cách ly an 

toàn, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan ra cộng đồng;  

6.3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì phối hợp với các 

Doanh nghiệp Viễn thông tham gia hỗ trợ cơ sở cách ly ứng dụng công nghệ 

thông tin trong các hoạt động, chỉ đạo điều hành nhằm nắm bắt thông tin nhanh, 

kịp thời về công tác phòng, chống dịch. 

7. Về khoanh vùng, dập dịch  

Việc khoanh vùng phải nhanh, gọn, có thời gian ngắn và khẩn trương xác 

định khu vực trọng điểm có dịch, bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các 

tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.  



4 

 

Khi có tình huống cần thực hiện giãn cách, cách ly xã hội đối với một khu 

vực, địa phương: Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp Công an huyện, Ban chỉ 

huy quân sự huyện, các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu, 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định. 

8. Về cơ sở điều trị 

Bệnh viện đa khoa huyện; Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành rà soát cơ sở 

vật chất theo tiêu chuẩn, quy định của Bộ Y tế về phòng, chống lây nhiễm chéo; 

bảo đảm đủ vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch cho các tình huống dịch bệnh; 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi có tình huống số người mắc 

bệnh gia tăng đột biến.  

Trung tâm Y tế phối hợp 02 Bệnh viện kiện toàn, củng cố đội phản ứng 

nhanh, sẵn sàng cơ động hỗ trợ các khu vực, địa phương có nguy cơ cao về bùng 

phát dịch.  

9. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin  

Trung tâm y tế; Bệnh viện đa khoa huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

COVID-19 đợt 2, đợt 3; khẩn trương, tích cực tiếp cận để có vắc xin sớm nhất và 

tổ chức tiêm chủng an toàn cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

 10. Trung tâm Y tế huyện rà soát lập dự trù vật tư, hóa chất, sinh phẩm, 

trang phục bảo hộ và các trang thiết bị thiết yếu đảm bảo chuẩn bị đầy đủ phục vụ 

công tác phòng, chống dịch; kể cả dự phòng cho tình huống dịch xâm nhập và lây 

lan diện rộng.  

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu kịp thời đáp ứng nguồn 

kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tham mưu cho Chủ tịch UBND 

huyện bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời cho các Tổ giám sát cộng đồng, cán bộ 

phục vụ tại các khu cách ly và các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn.  

12. Các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, các đơn vị là Thành viên Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch huyện:  

Lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, các đơn vị là Thành viên Ban 

chỉ đạo huyện tăng cường đi kiểm tra theo địa phương, lĩnh vực được phân công 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 

huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm quy 

định về phòng, chống dịch.  

Văn phòng HĐND - UBND huyện đôn đốc các Thành viên Ban chỉ đạo 

huyện đi kiểm tra các địa phương; tổng hợp, xử lý thông tin báo cáo Trưởng Ban 

Chỉ đạo huyện. 

13. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp 

đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, đồng thời không để ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện 

nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các khu vực công cộng, các khu vực tập trung đông người, nhất là 
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bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các khu vực trọng điểm như: Trạm y tế xã, 

trường học, chợ, siêu thị, điểm diễn ra các sự kiện, di tích, danh thắng có khả 

năng cao về tập trung đông người…  

Các xã có hoạt động du lịch, du lịch cộng đồng, căn cứ vào đặc điểm, tình 

hình cụ thể của địa phương mình xây dựng kế hoạch tăng cường thực hiện các 

biện pháp cụ thể, có hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19.  

Duy trì hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng, kịp thời phát hiện, xử lý 

các trường hợp cần xác minh, truy vết, theo dõi hoặc cách ly y tế theo quy định.  

14. Về chế độ thông tin báo cáo  

Ban Chỉ đạo các cấp, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế công bố công khai số điện 

thoại đường dây nóng, đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ để người dân biết 

và cung cấp thông tin phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, thực hiện nghiêm chế 

độ báo cáo trước 12 giờ 00 hằng ngày, gửi Trung tâm Y tế để tổng hợp (cho đến 

khi có thông báo mới). 

Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trung tâm Y tế huyện tổng hợp, báo 

cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy và 

Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện về tình hình dịch bệnh, 

các kiến nghị, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến của 

dịch bệnh.  

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu 

trách nhiệm chính về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; báo cáo cấp 

ủy cùng cấp để thống nhất chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên phạm vi, địa 

bàn quản lý. 
 

Nhận được Công điện, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp 

huyện; Chủ tich UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (để chỉ đạo); 
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Các thành viên BCĐ;  
- Bệnh viện Đa khoa huyện;  

- Bệnh viện Trí Đức Thành;             (để t/h); 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

           
                          
 

 

 

 

 

 

     Phạm Tiến Dũng 
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