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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 
 

Số:         /UBND-VP 
V/v Triển khai thực hiện thông báo 

Kết luận số 98/TB-VPCP của Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc 

của BCĐ Quốc gia phòng chống 

dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Đảo, ngày        tháng  5  năm 2021 

 

         Kính gửi:   

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể; 

- Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện;  

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 98/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của BCĐ Quốc gia phòng 

chống dịch Covid-19; Công văn số: 3276/UBND-VX1 ngày 08/5/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc Phúc về việc thực hiện thông báo Kết luận số 98/TB-VPCP của 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của 

BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (sao gửi kèm theo công văn này). Với 

tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ 

tốt nhất sức khỏe nhân dân, thực hiện mục tiêu kép, UBND huyện yêu cầu thủ 

trưởng các phòng, ban, cơ quan đơn vị, Đoàn thể huyện, Giám đốc Công an huyện, 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Văn bản số 98/TB-VPCP, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ sau:   

1. Do yêu cầu cấp bách của công tác chống dịch, yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thường xuyên cập nhật, chủ động, kịp thời triển khai các chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các thông tin cập nhật của các ngành chức 

năng trên nhóm Zalo của BCĐ phòng chống Covid-19 huyện Tam Đảo (không 

chờ chỉ đạo bằng văn bản). Trước mắt chỉ đạo các lực lượng chức năng, các chốt 

kiểm soát dịch bệnh của huyện, các bến xe, nhà xe, … ứng dụng công nghệ thông 

tin, nghiệp vụ chuyên môn để kiểm tra, rà soát phát hiện nhanh các nguồn nguy cơ 

lây bệnh, đặc biệt là các trường hợp trong số người đã nhập cảnh lưu trú trên địa 

bàn tỉnh, những hành khách, những người tiếp xúc, liên quan đến những chuyến 

bay, các Bệnh viện có trường hợp nhiễm Covid-19, được Bộ Y tế, các ngành chức 

năng thông tin, cập nhật; thực hiện khoanh vùng nhanh, kiên quyết cách ly các địa 

bàn có dịch.   
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2. Kiểm tra, rà soát và nâng tầm kịch bản phòng, chống dịch tại địa phương, 

đơn vị để dự liệu các tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở 

vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn 

huyện, bảo đảm chủ động, phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng, tuyệt đối 

không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát. 

3. Tuyên truyền, vận động, quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện ngay việc đeo khẩu 

trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà 

ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…) và các khuyến cáo của 

Bộ Y tế; khuyến khích đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn nhanh phù 

hợp ở tất cả các địa điểm khác. 

4. Trung tâm Y tế thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn huyện trên nhóm Zalo BCĐ phòng chống Covid-19 huyện Tam 

Đảo để các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát, xác minh, quản lý. 

+ Rà soát, kiểm tra, đề xuất phương án huy động lực lượng y tế bao gồm y tế 

công lập và tư nhân, người đã nghỉ hưu, Hội đông y, Y tế quân đội... bảo đảm đáp 

ứng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện tốt nhất cho công tác điều trị, hạn 

chế tối đa trường hợp tử vong khi có dịch.  

+ Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch, 

hướng dẫn đầy đủ về các trường hợp cách ly, giám sát y tế, bảo đảm thực hiện 

thống nhất tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

5. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khẩn trương hoàn 

thiện phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện có dịch bệnh đảm bảo bầu cử an 

toàn, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình, đạt kết quả cao nhất. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX tham mưu và chỉ 

đạo để đảm bảo kết thúc năm học 2020-2021 an toàn. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm VH-TT-TT: Tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch, bảo đảm đúng mức, kịp thời, 

minh bạch và khoa học để người dân tin tưởng, không hoang mang; kiểm soát chặt 

chẽ thông tin trên mạng xã hội; phối hợp với Công an huyện xử lý nghiêm, kịp thời 

các trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục; đề xuất phương án, giải pháp kịp thời, 

tuyên truyền trên mạng xã hội, đảm bảo định hướng tốt dư luận, cung cấp thông tin 

kịp thời để người dân chung tay với chính quyền phòng, chống dịch. 

8. UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên 

địa bàn; tổ chức diễn tập, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch xảy ra tại cộng 

đồng bảo đảm theo phương châm 4 tại chỗ; giám sát chặt chẽ việc cách ly tại gia 
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đình, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh; chú trọng vai trò của hệ thống 

chính trị cơ sở, tổ dân phố, thôn bản trong việc thông tin, hướng dẫn phòng chống 

dịch đến từng cộng đồng dân cư, từng người dân để nhân dân hiểu và thực hiện 

đúng các giải pháp ứng phó dịch bệnh của từng cá nhân và cộng đồng. 

Căn cứ nội dung Công văn này, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

phòng, ban chuyên môn; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TTHU-TT HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- BCĐ Covid-19 huyện; 

- Công thông tin giao tiếp điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Bích Ngọc 
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