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 THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện – Chỉ huy 

trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp ngày 

07/10/2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

  

 Chiều ngày 07/10/2021, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 

(gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy) huyện đã tổ chức họp, đồng chí Bùi Quốc Khánh, 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy 

chủ trì cuộc họp; thành phần dự họp: toàn thể thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng 

chống dịch COVID-19 huyện theo Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 

của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng. 

 Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện- Phó Chỉ huy trưởng 

Trung tâm Chỉ huy báo cáo công tác phòng chống dịch trên địa bàn; kết quả triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện rộng trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng năm 2021 theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND 

huyện, và các ý kiến của các thành phần dự họp, đồng chí Bùi Quốc Khánh, Chủ 

tịch UBND huyện- Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã trải qua trên 120 ngày không có ca mắc 

mới COVID-19, các cấp, các ngành cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng đồng 

lòng nhất trí cao, tham gia phòng, chống dịch, quyết ngăn chặn, không để dịch, 

bệnh xâm nhập, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân 

dân. Công tác triển khai chiến dịch tiêm vắc xin diện rộng phòng COVID-19 trên 

địa bàn đạt kết quả cao với 85% dân số trên địa bàn đã được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19  các loại (Moderna, Astrazeneca, Pfizer, Verocell), trong đó tỷ lệ tiêm 

vắc xin Verocell đạt 96,5% (53.155 liều/55.118 đối tượng). 

Tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn huyện đã thực hiện tốt chức năng kiểm soát người và phương tiện đi vào địa 

bàn huyện Hữu Lũng và tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là đối với người và phương tiện, 

xe vận tải đường dài, góp phần kiểm soát, đảm bảo công tác phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện và trên địa bản toàn tỉnh. 



2 

 

Tuy nhiên còn một số xã công tác chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền chưa sâu 

sát, chưa quyết liệt, nhất là chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm vác xin phòng 

COVID-19 diện rộng cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên, những ngày đầu 

triển khai chiến dịch tỷ lệ đạt còn thấp so với tiến độ. 

II. NHIỆM VỤ TRONG TÂM THỜI GIAN TỚI 

 Trước tình hình Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đang nới 

lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhiều con em là công dân huyện 

Hữu Lũng đang làm ăn, công tác tại những địa phương có dịch có nhu cầu trở về 

địa phương, nguy cơ dịch xâm nhập là rất cao. Để duy trì kết quả đã đạt được trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện – Chỉ 

Huy trưởng Trung tâm chỉ huy huyện Hữu Lũng yêu cầu: 

1. Các cơ quan, ban ngành từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn tiếp tục tăng 

cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tránh lơ là, chủ quan để 

dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện. Tăng cường chỉ đạo của cấp ủy, Chính 

quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thôn, khu phố trong việc quản lý 

địa bàn, những người về từ vùng có dịch phải được quản lý giám sát chặt chẽ theo 

hướng dẫn của ngành y tế. Tích cực vận động sự tham gia của người dân trong 

chiến dịch tiêm vắc xin diện rộng phòng chống COVID-19 trên địa bàn đảm bảo 

đạt 100% đối tượng thuộc diện (không chống chỉ định) được tiêm phòng Vác xin 

COVID-19. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đề 

cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn chỉ đạo công tác phòng chống dịch, và 

triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch. 

2. Trung tâm Y tế huyện  

- Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm vét, và tiêm mũi 2, chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện rộng trên địa bàn huyện năm 2021 đạt kết quả 

theo kế hoạch. 

- Chuẩn bị, sẵn sàng khu cách ly y tế tập trung tại khoa Truyền nhiễm Trung 

tâm y tế huyện để thực hiện cách ly tập trung đối với công dân về từ các tỉnh, thành 

có dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và của Ban chỉ đạo huyện. Kinh phí 

chi tiền ăn, chi phí xét nghiệm cho những người về từ vùng dịch phải thực hiện 

cách ly y tế tập trung do huyện đảm bảo từ nguồn kinh phí của huyện. 

3. Trung tâm Y tế, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, UBND các 

xã đảm bảo nhân lực, thực hiện luân phiên, tăng ca trực hợp lý, đảm bảo hoạt động 

chốt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua chốt. Trong trường hợp lưu 

lượng phương tiện đông vào giờ cao điểm không kịp kiểm soát hết, cần thông tin 
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kịp thời đến chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn huyện Chi Lăng để thực 

hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu gặp những 

vấn đề khó khăn, vướng mắc cần báo cáo lãnh đạo UBND huyện để kịp thời giải 

quyết. 

4. Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn tham gia phối hợp 

với ngành y tế tại các điểm tiêm vét mũi 1, và kế hoạch tiêm mũi 2 trong chiến 

dịch, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: khẩn trương rà soát nguồn kinh phí 

cho phòng chống dịch, tham mưu cho huyện cấp kinh phí kịp thời cho công tác 

phòng chống dịch. Chủ động tham mưu cho UBND huyện tình UBND tỉnh bổ 

sung kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch, thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên; Phát huy vai trò Tổ 

Covid cộng đồng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để tăng tỷ lệ bao phủ trong cộng đồng, đặc 

biệt là trong mũi 2 của chiến dịch tiêm vắc xin diện rộng trên địa bàn; quản lý, nắm 

chắc danh sách công dân trên đại bàn, số có mặt tại địa bàn, số đã được tiêm và số 

chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19; quản lý tốt công dân đi về từ vùng dịch. 

Trung tâm Chỉ huy huyện thông báo kết luận của đồng chí Chỉ huy trưởng 

để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên TTCH phòng chống Covid-19 huyện 

(Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 09/9/2021); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỈ HUY TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dòn 
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