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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Tam Đảo, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 14/7/2021 

 

Sáng ngày 14/7/2021, tại phòng họp số 1 tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND 

huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện tổ chức cuộc họp nghe báo 

cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đến ngày 

13/7/2021, phương án, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Đinh 

Văn Mười – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp; dự cuộc 

họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo của huyện và Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Tại cuộc họp, sau khi nghe Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban chỉ 

huy quân sự, BQL khu danh thắng Tây Thiên, UBND các xã, thị trấn báo cáo tình 

hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đến ngày 13/7/2021, 

phương án, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tiếp theo. Trên cơ sở ý kiến các thành 

viên Ban chỉ đạo và các đại biểu dự họp. Chủ tịch UBND huyện -  Trưởng Ban chỉ 

đạo kết luận và chỉ đạo như sau: 

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo của tỉnh Vĩnh 

Phúc; báo cáo của Trung tâm Y tế có thể thấy Tình hình dịch bệnh hiện nay đang 

diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở các khu vực các tỉnh phía Nam, các tỉnh, thành 

phố lân cận tỉnh Vĩnh Phúc. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có các ca nhiễm 

bệnh liên quan đến việc đi, về từ các tỉnh thành phố và khu vực có dịch. Trên địa bàn 

huyện Tam Đảo, hiện nay đã có công dân phải thực hiện các biện pháp cách ly tập 

trung liên quan đến việc di chuyển hoặc có nguy cơ nhiễm dịch bệnh do trở về từ các 

tỉnh thành phố và khu vực có dịch. Tình hình dịch bệnh nguy cơ lây lan rất nhanh, số 

lượng ca nhiễm lớn nhất trong cộng đồng từ trước đến nay, trong thời gian ngắn đã 

lây lan nhiều người mỗi ngày hàng nghìn ca nhiễm bệnh, nhất là khu vực phía Nam. 

Tình hình, diễn biến của dịch bệnh đang rất phức tạp, dự báo số lượng người từ vùng 

có dịch về huyện Tam Đảo sẽ tiếp tục tăng, di chuyển bằng nhiều phương tiện, rất 

khó kiểm soát, do đó đòi hỏi các biện pháp chống dịch phải bệnh phải tập trung, 

được nâng lên mức độ cao hơn nữa so với trước đây. Để triển khai, ứng phó và thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây. 

I. Nhiệm vụ chung 
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1. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, cập 

nhật tình hình về dịch bệnh, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh 

ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Huyện uỷ - UBND huyện, Ban chỉ đạo của huyện về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 hiện hành. Đặc biệt khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Công điện 

số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các 

biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu 

kép; Thông báo số 177/TB- VPCP ngày 06/7/2021 về Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ; Công điện số 02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh; 

Thông báo số: 332-TB/TU ngày 12/7/2021 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về triển khai 

các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thông báo kết luận số: 

171/TB-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện 

một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

2. Thần tốc, khẩn trương sàng lọc, truy vết tất cả các công dân, lao động trên 

địa bàn huyện đến, đi qua các tỉnh khu vực có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, 

nhất là các tỉnh thành khu vực phía Nam, các tỉnh thành phố lân cận tỉnh Vĩnh Phúc 

nơi đang có dịch; Các trường hợp tiếp xúc với các trường hợp dương tính, F1, F2 đã 

công bố  trở về huyện Tam Đảo (yêu cầu rà soát tới từng hộ gia đình). Theo dõi sức 

khoẻ toàn bộ các trường hợp này kể từ ngày 22/6/2021 đến nay, lấy mẫu bệnh phẩm 

xét nghiệm, khẩn trương tổ chức cách ly tại nhà, tại khu cách ly tập trung, theo quy 

định. Tổ chức khoanh vùng, dập dịch không để lây lan ra cộng đồng. 

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp với Công an huyện UBND các xã 

thị trấn ngay sau cuộc họp này khẩn trương thực hiện. 

3. Rà soát toàn bộ hệ thống, cơ chế phòng, chống dịch theo các tình huống 

dịch bệnh xảy ra lên vài chục, trăm, nghìn người nhiễm. Tất cả các văn bản cần được 

chuẩn bị sẵn sàng để ban hành, triển khai kịp thời. Giao Trung tâm y tế rà soát, điều 

chỉnh kế hoạch phương án, nguồn nhân lực, trang  thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc 

men, hoá chất, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, địa điểm các khu vực cách ly tập 

trung báo cáo UBND huyện và ban chỉ đạo. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chủ 

động triển khai các biện pháp, giải pháp phù hợp với từng địa phương, sẵn sàng ứng 

phó với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. 

4. Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung, quyết liệt, không 

được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; rà soát lại toàn bộ các biện 

pháp phòng, chống dịch, nhất là trong bối cảnh hiện nay, theo hướng nâng cao hơn 

một bước (bố trí nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sổ kiểm soát theo 

dõi người đi và đến giao dịch công việc hàng ngày). Trong đó, chú trọng công tác 

phòng dịch tại phương tiện giao thông công cộng, chỗ đông người, cơ sở y tế, công 

sở, chợ...Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về việc phòng, chống Covid-19 trên 

địa bàn, trong cơ quan, trong phạm vi đơn vị của mình. 
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5. Yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân thực hiện 

nghiêm túc việc khai báo y tế, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và hướng dẫn 

5K + Vắc xin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Giao Phó Chủ tịch UBND huyện - Vũ Thị Bích Ngọc (Phó Ban Thường 

trực Ban chỉ đạo) 

- Tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phối hợp 

giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn trong công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tam Đảo. 

- Chỉ đạo, giám sát và chịu trách nhiệm đảm bảo số lượng, qui mô, cơ sở vật chất, 

hoạt động của các khu cách ly tập trung; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, mua sắm các nhu 

yếu phẩm cần thiết khác cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.  

- Chịu trách nhiệm toàn diện việc chỉ đạo, đôn đốc tổng thể công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Tam Đảo và các nhiệm vụ theo lĩnh vực được 

phân công công tác, địa bàn 04 xã: Minh Quang, Hồ Sơn, thị trấn Hợp Châu, thị trấn 

Tam Đảo phụ trách. 

2. Giao Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thái Sơn (Phó trưởng BCĐ) 

- Tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tam Đảo và của các 

phòng, ban, ngành, đơn vị theo lĩnh vực được giao phụ trách. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh lĩnh vực vận tải và trên 

các phương tiện vận tải, các doanh nghiệp theo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của các 

cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Tổ chức rà soát và chuẩn bị các phương án dự phòng về thu gom, xử lý chất thải 

trong mọi tình huống diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống dịch 

bệnh và các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công công tác và địa bàn các xã, thị 

trấn: Tam Quan, Thị trấn Đại Đình, Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương phụ trách. 

3. Giao Trưởng Công an huyện 

- Chủ trì phối hợp với ngành y tế, UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực 

hiện việc truy vết, rà soát tất cả các trường hợp công dân trên địa bàn huyện đến, đi 

qua các tỉnh khu vực có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Các trường hợp tiếp xúc 

với các trường hợp, dương tính, F1, F2 đã công bố. Người nước ngoài, người Việt 

Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh vào huyện Tam Đảo, thực hiện việc khai báo y tế, 

yêu cầu cách ly theo quy định, giám sát, cập nhật tình hình sức khoẻ, kịp thời phát 

hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 
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- Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các lực lượng công an từ huyện đến các xã, thị 

trấn rà soát toàn bộ di biến động của công dân ở các địa phương, quản lý cư trú, địa 

bàn. Chỉ đạo triển khai trong toàn ngành nhiệm vụ cụ thể về phòng, chống dịch. 

- Rà soát, báo cáo đề xuất việc bố trí các điều kiện phục vụ Tổ kiểm soát trực, chốt 

đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện Tam Đảo gửi UBND huyện qua phòng Tài chính – Kế hoạch. 

- Chỉ đạo xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo 

thẩm quyền. Xem xét khởi tố, điều tra, truy tố đối với các trường hợp không tuân thủ 

các quy định phòng, chống dịch, cố tình không khai báo, khai báo không trung 

thực,...làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

4. Giao chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện 

- Quán triệt và chịu trách nhiệm chỉ đạo việc quản lý, vận hành tại khu cách ly 

tập trung của huyện, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung theo 

đúng hướng dẫn và các quy định về tại khu vực cách ly tập trung. 

- Tiếp tục khảo sát, đề xuất hoàn thiện các khu cách ly tập trung đã dự kiến và 

các khu cách ly mới; chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần 

thiết tại các khu cách ly để sẵn sàng đưa vào hoạt động, đáp ứng với từng cấp độ và 

tình huống dịch bệnh trong thời gian tiếp theo. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn huyện trong quá trình thực hiện các nhiêm vụ liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

5. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện (Phó trưởng Ban chỉ đạo) 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu cho 

UBND huyện, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh của huyện kịp thời chỉ 

đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh 

theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và ngành y tế. 

- Tiếp tục rà soát, cập nhật xây dựng các kịch bản cho các tình huống, chuẩn bị 

đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết cho phòng, chống dịch, 

điều trị người mắc bệnh; có phương án sẵn sàng huy động nhân lực bác sỹ, y tá, nhân 

viên y tế kể cả người đã nghỉ hưu cho phòng chống dịch bệnh. 

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện rà soát, khảo sát, báo cáo, đề xuất 

phương án thành lập, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất khu điều trị cách ly tập 

trung trên địa bàn huyện khi có tình huống đông người cần phải thực hiện cách ly 

theo quy định và đưa người có nguy cơ bị nhiễm đi cách ly tập trung theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin của huyện để triển khai đảm bảo 

theo hướng dẫn và các quy định hiện hành. 

- Có phương án lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo tất cả công dân về từ các vùng 

dịch phải được lấy mẫu xét nghiệm. Triển khai các biện pháp chống lây chéo trong các 
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khu cách ly tập trung. Tiếp tục triển khai và hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử 

và khai báo y tế tự nguyện, các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn. 

6. Giao Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện số 02/CĐ- BCĐ ngày 

06/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh; Công văn số: 5494/UBND-CN1 ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc; các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của tỉnh có hiệu lực cho 

đến hiện tại về phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây 

lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng, bến xe, các chợ trên địa 

bàn huyện theo chỉ đạo của ngành giao thông vận tải và Công thương.  

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phòng chống dịch COVID-19 

của ngành Y tế, Công an, để kiểm tra, giám sát đối với các phương tiện vận tải hành 

khách, hoạt động của các chợ...,kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với 

các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

7. Giao Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Lao động Thương binh và Xã 

hội và UBND các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBND 

huyện, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt 

các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại công văn số: 5532 /UBND-

CN3 ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại các KCN, doanh nghiệptrong tình hình mới. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các doanh nghiệp 

nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; 

trường hợp doanh nghiệp nào không nghiêm túc thực hiện, đề xuất biện pháp dừng 

hoạt động. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, cơ quan liên quan xây dựng kịch bản phát 

triển kinh tế - xã hội cho từng thời điểm của huyện phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tham mưu cho UBND huyện cấp và hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng 

chống dịch bệnh. Dự trù kinh phí cho các kịch bản, tình huống dịch bệnh diễn biến phức 

tạp. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí được cấp và hỗ trợ 

đảm bảo đúng các quy định hiện hành. 

8. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chịu trách nhiệm tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, người 

dân tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải đứng nơi quy định, đảm bảo 

thông thoáng, nhất là tại các gia đình. Tham mưu chỉ đạo xử lý, vận chuyển chất thải 

rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời hàng ngày và 

khi cần thiết. 
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9. Giao Phó trưởng phòng phụ trách phòng Lao động TB&XH 

- Tham mưu chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Ngành Y tế thực hiện 

giám sát tình hình sức khỏe của những người lao động đang làm việc hoặc xuất phát, 

trở về từ các vùng đang có dịch bệnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thường xuyên theo dõi, quản lý, 

tuyên truyền đối với người lao động và chủ động phối hợp với ngành y tế và các 

ngành có liên quan trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người lao động các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, các xã, thị trấn cơ quan 

liên quan khẩn trương, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn 

huyện để kinh phí hỗ trợ nhanh chóng đến được các đối tượng cần hỗ trợ theo đúng 

quy định. 

10. Giao Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin 

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện công tác 

phòng chống dịch trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể dục thể thao trên địa bàn toàn 

huyện, nhất là các nội dung theo Quyết định số: 1653 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 

năm 2021của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về  một số biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 

- Theo dõi chặt chẽ việc áp dụng qui định chống dịch tại các khu di tích, du 

lịch, chỉ đạo các Công ty du lịch, các tua, gói du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch không 

tổ chức các đoàn du lịch tới các nơi đang có dịch, có người mắc bệnh. Chỉ đạo các 

địa điểm di tích, du lịch kiểm soát du khách, có hướng dẫn và yêu cầu du khách và 

nhân dân thực hiện, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra hoạt động các cơ sở dịch vụ vui chơi, giải trí, các nhà 

hàng, khách sạn, Karaoke, cơ sở lưu trú,... theo các văn bản của trung ương, tỉnh, 

ngành dọc cấp trên và UBND huyện đã chỉ đạo trong thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định. 

- Biên tập nội dung tuyên truyền công tác phòng chống dịch xong trước ngày 

15/7/2021; chỉ đạo Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể thao huyện, UBND các xã, 

thị trấn tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. 

11. Giao Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, vận động và yêu cầu các tổ chức tôn giáo 

tu hành tại gia thực hiện các biện pháp khai báo y tế và phòng chống dịch tại các cơ 

sở tôn giáo theo quy định. 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo, UBND huyện khen thưởng kịp thời cho các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 
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Xem xét, xử lý kỷ luật đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu 

trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật. 

12. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Thông tin – thể thao huyện 

- Tăng cường thời lượng phát sóng, biên tập các tin bài tuyên truyền ngắn gọn, 

xúc tích, đầy đủ nội dung; cung cấp kịp thời, chính xác thông tin tới cộng đồng để 

người dân biết, chủ động phòng, chống dịch với tinh thần không chủ quan, lơ là, 

tránh gây hoang mang; khuyến cáo người dân và khách du lịch khi có triệu chứng 

nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 cần chủ động cách ly y tê và đến cơ sở y tế gần nhất 

để được khám, phát hiện và điều trị kịp thời. Các hình thức xử phạt đối với cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, công dân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

- Thường xuyên phát thanh trên hệ thống truyền thanh, tổ chức tuyên truyền lưu động 

và các hình thức tuyên truyền khác về tình hình phòng, chống dịch bệnh đến người dân. 

13. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Rà soát, báo cáo đề xuất kiện toàn lại Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc của huyện (nếu có sự điều chỉnh thay đổi 

về các thành viên). Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra của huyện để tổ chức kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covi-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham mưu 

ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.  

14. Giao Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

- Quán triệt tinh thần cảnh giác chống dịch bệnh ở mức cao nhất; tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là chủ quan. Có phương án phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương theo hướng dẫn và quy định. 

- Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của cơ quan, đơn vị ngành dọc cấp trên. 

Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo của huyện trong chỉ đạo 

thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh theo ngành, lĩnh 

vực được giao phụ trách. 

15. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể của huyện 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo chấn chỉnh, 

tập huấn hoạt động của Tổ Covid cộng đồng; phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn 

thể trên địa bàn huyện để nâng cao hiệu quả của Tổ Covid cộng đồng; Phát động 

chiến dịch phát hiện sớm, sử lý nhanh, khoang vùng gọn các nguy cơ tại các địa 

bàn dân cư để phòng, chống dịch hiệu quả từ cơ sở. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện 

tiếp tục nghiên cứu vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cơ 

quan, đơn vị, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh; phân bổ cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương đảm bảo theo quy định, hướng dẫn và tình hình thực tế. 



8 

 

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn huyện. 

16. Các ông, bà thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của huyện 

Chủ động, tích cực, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các 

nhiệm vụ được giao tại Thông báo số: 85/TB-BCĐ ngày 07/5/2021 của Ban chỉ đạo về 

việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 của huyện. Theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công 

phụ trách kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo đề xuất Ban chỉ đạo các giải pháp hữu hiệu 

trong việc phòng, chống dịch bệnh. 

17. Các thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

Theo dõi nắm chắc diễn biễn tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích 

cực tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo của huyện trong việc chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung 

ương, tỉnh và huyện Tam Đảo. 

18. Đề nghị Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn 

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo và giao tại 

thông báo kết luận ngày 13/7/2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt UBND và các cơ 

quan, ban ngành của địa phương trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh.Chịu trách nhiệm toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. 

19. Giao Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn 

- Kiện toàn lại Ban chỉ đạo, các Tổ Covid-19 của xã, Tổ Covid-19 cộng đồng 

các thôn – Tổ dân phố, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo,Tổ 

Covid-19 của xã, Tổ Covid-19 cộng đồng các thôn – Tổ dân phố và các cơ quan, đơn 

vị của địa phương. Tổ chức họp, triển khai ngay với các lực lượng chống dịch ở địa 

phương, quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh và huyện. Báo cáo và thống nhất trong 

cấp uỷ của địa phương phân công chặt chẽ trách nhiệm của từng cá nhân trong cấp ủy, 

chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp để cá thể hóa trách nhiệm nếu 

để dịch xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch, phương án, kịch bản phòng, 

chống dịch theo các tình huống dịch bệnh, yêu cầu là phải nâng lên ở mức độ cao hơn. 

- Quyết liệt, không lơ là, chủ quan trong chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tại địa phương. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch. Chủ 

động triển khai các biện pháp, giải pháp phù hợp với từng địa phương để công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả tốt nhất. 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung cao 

độ rà soát tổng thể và lập danh sách về từng trường hợp người đến/về Tam Đảo từ 

vùng dịch thuộc địa bàn kể từ ngày 22/6/2021 đến nay; Tổng hợp, báo cáo cụ thể số 

lượng, công tác cách ly y tế, xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-COV-2 đối với các đối 
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tượng này; 

+ Chỉ đạo tăng cường hoạt động, phát huy hiệu quả của tổ Covid cộng đồng. 

Yêu cầu các tổ Covid cộng đồng hàng ngày nắm chắc di, biến động người trở về địa 

phương, đặc biệt là trở về từ các vùng có dịch để kịp thời thông báo với chính quyền, 

cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi, cách ly theo đúng quy định.  

+ Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát và có danh sách của từng 

gia đình có người thân đi làm việc, công tác tại các tỉnh, các vùng có dịch; Tổ chức 

ký cam kết đối với các gia đình có con em đi làm ăn xa trở về từ các vùng có dịch, 

yêu cầu thông báo người thân ở lại địa phương đó, hạn chế tối đa việc đi/về Tam Đảo 

đến khi dịch bệnh được khống chế. Tổ chức rà soát báo cáo hàng ngày; tổng hợp báo 

cáo chung với UBND huyện và Ban chỉ đạo huyện kết thúc trước 16h00’ ngày 

16/7/2021. 

+ Trường hợp bất khả kháng phải về Tam Đảo, yêu cầu phải có xét nghiệm âm 

tính SARS-COV-2 trong vòng 3 ngày, khai báo y tế trung thực; thông báo cho địa 

phương ngày, giờ, phương tiện đi/về Tam Đảo, sau đó chính quyền địa phương có 

trách nhiệm thông báo cho Trung tâm Y tế huyện để tổ chức việc đưa đón người dân 

về địa phương, tiến hành xét nghiệm và thực hiện việc cách ly y tế theo đúng quy 

định và. Cung cấp đường dây nóng để người dân thông báo, báo cáo về các trường 

hợp này. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

về công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật. 

-  Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Nếu để để lọt, 

không phát hiện và không phát hiện kịp thời để dịch lây lan trong cộng đồng thì Chủ 

tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo, 

UBND huyện và trước pháp luật. 

20. Về chế độ thông tin báo cáo 

- Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị báo 

cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch của địa phương, cơ quan, đơn vị, 

ngành, lĩnh vực với Ban chỉ đạo huyện (gửi Trung tâm Y tế huyện - cơ quan thường 

trực để tổng hợp và UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND huyện); Các 

Thành viên ban chỉ đạo của huyện phụ trách địa phương báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo, 

Chủ tịch UBND huyện buổi sáng trước 08h00’, buổi chiều trước 16h00 hàng 

ngày. Trường hợp phát sinh, đột xuất, phức tạp yêu cầu báo cáo ngay. 

- Chấn chỉnh lại các kênh thu thập thông tin để có số liệu chính xác từ Tổ 

Covid cộng đồng; số liệu từ các các phòng, ban, cơ quan, đơn vị như: UBND các xã, 

thị trấn, Công an, Y tế, Quân đội.  

III. Về trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ 

-  Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên ban chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch bệnh của huyện chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, 
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chống dịch tại các địa bàn, lĩnh vực phụ trách. 

-  Các đồng chí Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương 

chịu trách nhiệm toàn diện công tác phòng, chống dịch và thực hiện các biện pháp 

cấp bách ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình phụ trách. Quản lý chặt chẽ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động; yêu cầu chỉ được đi đến vùng có dịch khi thực 

sự cần thiết và phải báo cáo; không có nhiệm vụ thì không đi ra tỉnh ngoài. 

- Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch của địa phương. Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị 

trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về việc để sót, để lọt 

các trường hợp, các nguy cơ có thể bùng phát dịch trên địa bàn. Nếu để sót, để lọt 

các trường hợp, các nguy cơ có thể bùng phát dịch trên địa bàn, vi phạm các quy 

định về phòng chống dịch bệnh thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND – 

Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn đó, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

trước Ban chỉ đạo, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật. 

Đây là nội dung quan trọng, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý 

kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo để các thành viên Ban chỉ đạo; các phòng, 

ban, chuyên môn; cơ quan các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

biết, nghiêm túc, chủ động triển khai và thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- TT HU – TTHĐND huyện (B/c); 

- Các đồng chí UVBTV Huyện uỷ; 

- Chủ tịch; PCT UBND huyện (B/c); 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện (T/h); 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện (T/h); 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện (T/h); 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân  
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