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THÔNG BÁO 

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

 Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19  

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 16/12/2021 

 

Ngày 16/12/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã tổ chức 

cuộc họp với tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

huyện. Tham dự có đồng chí Phan Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ 

đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện; đồng chí 

Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng Ban 

Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. 

Sau khi nghe Đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện báo cáo tình hình 

dịch bệnh trên địa bàn huyện; Báo cáo của đồng chí Phó Trưởng Công an huyện và 

ý kiến của các thành phần dự họp; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư 

Huyện ủy; Đồng chí Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng Ban 

Chỉ đạo Thường trực phòng, chống dịch COVID-19 huyện kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

Trong ngày 16/12/2021 đã ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19 trên địa 

bàn huyện,  trong đó: 01 lái xe đường dài: tiêm đủ 2 mũi vắc xin; 01 F1 chuyển F0 

liên quan đến chốt liên ngành: tiêm đủ 2 mũi vắc xin; 01 F1 chuyển F0 ổ không rõ 

nguồn lây: chưa tiêm vắc xin; 07 ca cộng đồng không rõ nguồn lây không liên 

quan đến F0 trước đó (06 ca có địa chỉ tại xã Yên Vượng): đã tiêm đủ 2 mũi vắc 

xin; nâng tổng số ca mắc trên địa bàn huyện từ ngày 01/11/2021 đến nay là Tính từ 

ngày 01/11/2021 đến ngày 16/12/2021 trên địa bàn huyện đã ghi nhận 103 ca mắc 

mới COVID-19, trong đó: 35 ca là lái xe đường dài; 26 ca là công nhân làm việc 

tại các công ty thuộc khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; 05 công dân 

địa phương trở về từ tỉnh Đồng Nai; 02 công dân địa phương khác đi qua địa bàn 

huyện (Đồng Tháp, Đồng Nai); 02 công dân trở về địa phương từ TP Hồ Chí 

Minh; 17 ca tại cộng đồng (Bắc Giang 02; Cao Lộc 01) và 16 F1 chuyển thành F0; 

truy vết được 828 F1 liên quan. Trước diễn biến tình hình dịch hiện nay nguy cơ 

bùng phát dịch diện rộng là rất cao. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, công tác 

quản lý nguồn lây trong cộng đồng chưa chặt chẽ, nguy cơ bùng phát dịch là rất 

cao, Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu: 
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1. Các cấp, các ngành từ huyện đến xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị 

quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ về ban hành tạm thời “thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” nhưng tuyệt đối không 

được lơ là, chủ quan trong việc thực hiện; tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các 

nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1856/UBND-VP ngày 14/12/2021 của UBND 

huyện về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

2. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, phòng, chống dịch 

COVID-19 trong việc cưới, việc tang theo yêu cầu sau: 

- Đối với việc cưới: Tạm dừng tổ chức tiệc cưới; khuyến khích các gia đình 

áp dụng hình thức báo hỷ. 

- Đối với việc tang: Việc tổ chức lễ tang tại gia đình phải đảm bảo văn minh, 

gọn nhẹ; các cơ quan, tổ chức và gia đình nên cử người đi viếng, không tổ chức 

đoàn viếng đông người và thực hiện giữ khoảng cách giữa các đại diện khi vào 

viếng; vận động gia đình không làm cỗ mới khách, tối giản các thủ tục, giảm tối đa 

quy mô và thời gian tổ chức tang lễ, khuyến khích thực hiện hỏa táng…đồng thời 

khi tổ chức phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

cơ quan y tế. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

- Rà soát, đảm bảo thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế đối với các Trạm y tế lưu 

động đã thành lập sẵn sàng đưa vào hoạt động khi cần thiết. 

- Phối hợp với Công an, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác truy vết, 

khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm nhằm hạn chế lay lan của dịch. 

- Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho đối tượng trẻ từ 12 – 

14 tuổi trên địa bàn huyện theo kế hoạch đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, lựa chọn cơ 

sở sử dụng làm khu vực cách ly tập trung của huyện trong trường hợp số lượng F0 

lớn, diễn biến nhanh. 

4. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo lực 

lượng tham gia các chốt kiểm dịch y tế liên ngành tăng cường công tác đảm bảo an 

toàn bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt. 

Công an huyện tăng cường công tác công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, 

xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch 

theo quy định; chỉ đạo lực lượng tiến hành rà soát tất cả những trường hợp lái xe 

tắc xi trên địa bàn để thực hiện test nhanh kháng nguyên COVID-19 nhằm phát 

hiện sớm, khoanh vùng kịp thời. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng khắp trong Nhân dân, tăng cường 

thời lượng phát sóng, số lượng tin bài tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh để người dân hiểu và tự giác thực hiện. 

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh và quy định hạn, kiểm soát chặt chẽ chế đối với hoạt động lễ hội, tôn 

giáo, tín ngưỡng, sự kiện tập trung đông người và các điểm kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, thể thao, du lịch, đặc biệt với loại hình Karaoke trên địa bàn phát hiện và xử 

lý nghiêm những cơ sở không chấp hành các quy định về phòng chống dịch 

COVID-19. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Tăng cường chỉ đạo cán bộ giáo viên, học sinh trong toàn ngành tích cực 

tham gia tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch.  

- Chủ động theo dõi diễn biến, tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chỉ đạo kịp 

thời việc cho học sinh nghỉ học tập trung tại trường đối với những địa bàn có dịch 

bệnh xảy ra thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo lãnh đạo UBND huyện kịp thời 

trong trường hợp vượt quá thẩm quyền. 

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Chủ động tham mưu, đề xuất bố trí nguồn kinh phí dành cho công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn; hướng dẫn các cơ quan liên quan trong việc sử dụng 

kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Yên 

Vượng  khảo sát, nắm bắt nhu cầu người dân tại khu cách ly cụm dân cư, thiết 

lập điểm bán hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân tại khu cách ly dân cư, 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho Nhân dân; chỉ đạo thành lập tổ phục vụ 

cung ứng hàng hóa phù hợp. 

- Rà soát, khảo sát đối với các tuyến đường đặc biệt đối với các tuyến đường 

có các chốt kiểm dịch y tế liên ngành để kịp thời duy tu, bảo dưỡng tạo thuận lợi 

cho việc đi lại của người dân. 

9. Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn quản lý, phối hợp xử lý vi phạm khi phát hiện các trường hợp có vi phạm các 

quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an, Y tế, Trưởng thôn/khu, tổ COVID 

cộng đồng rà soát số người chưa được tiêm (nói rõ số trường hợp có bệnh lý nền, 

người chống chỉ định tiêm, người không đồng ý tiêm) để có kế hoạch vận động 

người dân đi tiêm phòng đạt kết quả cao nhất. 
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- Trung tâm y tế huyện; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Trạm Y tế thực hiện 

xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 (test nhanh) miễn phí, không thu 

tiền của người dân đối với tất các các trường hợp được xác định là F1 có liên 

quan đến các ca bệnh dương tính với COVID-19.  

Đối với UBND xã Yên Vượng:  

- Dừng hoạt động chợ trung tâm xã, các quán ăn, nhà hàng, các dịch vụ 

không thiết yếu; các trường học cho học sinh nghỉ học tập trung tại trường chuyển 

hình thức học online cho đến khi có thông báo mới.  

- Đẩy nhanh công tác truy vết, khoanh vùng hạn chế lây lan của dịch trên địa 

bàn. Tuyên truyền, vận động người dân hạn chế, không ra khỏi nhà/nơi cư trú khi 

không thật sự cần thiết.  

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết thành lập khu cách ly tập trung 

của xã 

10. Đề nghị các cơ quan thành viên khác của Ban Chỉ đạo  

- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan, đơn vị mình quản lý; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác phòng 

chống dịch trên địa bàn xã, thị trấn được phân công phụ trách; kịp thời báo cáo 

Trưởng Ban Chỉ đạo những tình huống phát sinh. 

- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Ban 

Chỉ đạo thành lập Tiểu ban truyền thông trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết luận của đồng chí Phó Trưởng Ban 

Chỉ đạo Thường trực để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 huyện 

(Quyết định số 768-QĐ/HU); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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