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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 18/02/2022 

 

Ngày 18/02/2022 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hữu 

Lũng 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 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 

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

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

Trong ngày 18/02/2022 trên địa bàn huyện đã ghi nhận 158 ca mắc mới 

COVID-19, trong đó 52 ca là F1/15 xã (01 ca đã được tiêm 01 mũi, 22 ca đã được 

tiêm 02 mũi, 11 ca đã được tiêm 03 mũi, 18 ca là trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc 

xin phòng COVID-19; 90 ca từ cộng đồng/19 xã (02 ca đã được tiêm 1 mũi, 33 ca 

đã được tiêm 02 mũi, 34 ca đã được tiêm 03 mũi, 20 ca là trẻ em dưới 12 tuổi và 

01 ca chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19); 15 ca về từ vùng dịch (08 ca là công 

nhân Bắc Giang, 02 ca về từ Bắc Ninh, 01 ca về từ Quảng Ninh, 01 ca về từ Đồng 

Đăng - Lạng Sơn, 03 ca về từ Thái Nguyên) và 01 ca là lái xe đường dài người 

Tuyên Quang; nâng tổng số ca mắc trên địa bàn huyện từ ngày 01/02/2022 đến 

ngày 18/02/2022 là 1.213 ca mắc, trong đó 621 ca từ cộng đồng, 487 ca từ F1, 97 

ca về từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, 08 ca người ngoài địa phương là lái 

xe đường dài; đã truy vết được 1.848 F1 và 3.192 F2 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 hết sức phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, 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: 

1. Các cấp, các ngành từ huyện đến xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo, 

hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 

nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. 
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2. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, thực 

hiện tốt quy định 5K, đặc biệt là vận động người dân thực hiện nghiêm các quy 

định phòng chống dịch, cụ thể trong việc cưới: giảm quy mô, hạn chế mời khách; 

trong việc tang: rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ, hạn chế số người phục vụ, tham 

dự lễ tang, tránh tập trung đông người. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 mũi 3 trên địa bàn đảm bảo người dân được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đạt tỷ lệ cao nhất.  

- Rà soát, đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng, 

chống COVID-19 và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. 

- Hướng dẫn cụ thể các cơ sở trong việc quản lý, theo dõi các trường hợp F0 

thực hiện cách ly, điều trị tại nhà. 

- Đảm bảo các trang thiết bị cần thiết duy trì hoạt động của 03 khu thu dung, 

cách ly, điều trị F0 (nhẹ và không triệu chứng), F1 COVID-19. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Tham mưu UBND huyện quyết định dừng hoạt động của chốt kiểm dịch y 

tế liên ngành trên địa bàn xã Đồng Tiến (thôn Liên Phương, xã Đồng Tiến) từ ngày 

18/02/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra công tác 

phòng chống dịch đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn theo kế hoạch. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn tiếp tục tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch, tuyên truyền, nhắc nhở giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh 

hạn chế tập trung đông người, thực hiện nghiêm quy định 5K; linh hoạt trong việc 

áp dụng các hình thức dậy học của các đơn vị trường học, kết hợp vừa dậy học trực 

tiếp và học trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh. 

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

Truyền thông huyện 

- 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, kiểm soát chặt chẽ chế đối với hoạt động lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng, sự 

kiện tập trung đông người đặc biệt đối với các đền chùa trong dịp đầu xuân năm 

mới. 



3 

 

7. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê số công dân 

không có mặt tại địa phương, trong đó số đã được tiêm vắc xin, số chưa được tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. 

8. 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. 

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện cách ly, 

điều trị tại nhà đối với các trường hợp là F0, F1 tại nhà. Thực hiện nghiêm việc 

cảnh báo đối với những gia đình có F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà. 

- Tiếp tục nâng cao vai trò của tổ COVID cộng đồng trong việc phát hiện, 

cách ly, điều trị đối với F0, F1 tại nhà; rà soát số người chưa được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 để có kế hoạch vận động người dân đi tiêm phòng đạt kết quả 

cao nhất. 

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

Chỉ đạo, hướng dẫn 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, nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của cá nhân phụ trách; kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 

những tình huống phát sinh.  

Đề nghị 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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