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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19  

trên địa bàn huyện Hà Trung 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG điện: 

 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh cơ bản 

đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, trên thế giới và khu vực tình hình dịch vẫn 

diễn biến rất phức tạp, ở nhiều nước như Mỹ, Đức, Ấn Độ, Brazin, Hàn Quốc đang 

là vấn đề nóng. Đặc biệt, trong tuần qua, tại một số nước láng giềng như: Singapo, 

Malaysia, Philippin, Thái Lan, Campuchia, Lào…, dịch Covid-19 bùng phát mạnh 

trở lại, đã xuất hiện nguy cơ mất kiểm soát, có dấu hiệu quá tải đối với hệ thống y 

tế tại một số quốc gia. Ban Chỉ đạo quốc gia nhận định và khuyến cáo về khả năng 

dịch Covid19 bùng phát trở lại trong nước vẫn luôn thường trực, nguy cơ lớn nhất 

hiện nay là từ người nhập cảnh, nhập cảnh trái phép; bên cạnh đó tình trạng người 

nhập cảnh khai báo y tế chưa chính xác, thiếu trung thực, dễ bỏ sót, lọt các đối 

tượng có nguy cơ nhiễm Covid-19. Mặt khác, đã xuất hiện tình trạng lơ là, chủ 

quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định, thậm chí đã có hiện tượng ngại tiêm vắc xin phòng Covid-19. Thực hiện 

Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 5320/UBND-VX ngày 

23/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng 

chống dịch Covid-19 và Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Chủ tịch 

UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu 

các cơ quan, ngành, đơn vị cấp huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường tổ chức 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh, khuyến cáo của ngành y tế; trong đó tập trung chỉ đạo, tổ 

chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:  
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1. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa 

bàn huyện tiếp tục đề cao cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm 

người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách 

ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Đẩy 

mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K trong phòng 

chống dịch Covid-19: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung 

– Khai báo y tế”. 

  Trước mắt, tập trung cao độ triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh tại: Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 

25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 

21/01/2021 và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Kế hoạch số 309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế.  

2. Các ngành, cơ quan, đơn vị, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp quyết 

liệt chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch sau đây: 

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo yêu cầu của Bộ Y tế, nhất là đeo 

khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên 

các phương tiện giao thông công cộng. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 

phòng, chống dịch.  

 - Thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, 

chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch; rà soát, 

kiểm tra, đánh giá, mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế 

quy định; thực hiện ngay các biện pháp khắc phục các điểm có mức độ an toàn 

thấp, chưa an toàn.  

 - Chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống 

dịch Covid-19 phù hợp với trạng thái, tình hình trong giai đoạn hiện nay; cập nhật 

hoàn chỉnh các phương án, kịch bản sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống của dịch 

có thể xảy ra; đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch cho các hoạt động kinh 

tế - xã hội, văn hóa, du lịch tại địa phương. 
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 - Tiếp tục hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết, trường hợp nếu tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an 

toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… theo đúng quy định. 

 - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tổ chức chặt chẽ đúng 

các quy định pháp luật trong việc cách ly, theo dõi y tế sau cách ly, phù hợp diễn 

biến tình hình dịch.  

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch; tổ giám sát cộng đồng các cấp. Thực hiện song song công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 với phòng, chống các bệnh dịch trên người khác, nhất 

là các dịch bệnh thường xảy ra vào mùa Xuân – Hè.  

 3. Ngành Y tế: 

3.1. Phòng Y tế: chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, bệnh viện đa khoa 

huyện tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể điều động, bố trí lực lượng, 

vật tư phương tiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại 

các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo quy định. 

3.2. Trung tâm Y tế: 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện xây dựng phương án, 

kế hoạch cụ thể điều động, bố trí lực lượng, vật tư phương tiện đảm bảo các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo 

quy định. 

 - Tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm để phát 

hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các 

biện pháp khoanh vùng gọn, cách ly triệt để, xét nghiệm sớm, kịp thời truy vết, 

ngăn chặn ngay từ khi dịch mới xuất hiện, còn ở diện hẹp, kiên quyết không để 

dịch lây lan trên diện rộng.  

- Tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu 

hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây 

nhiễm cao trong cộng đồng. 

 - Rà soát, tiếp tục hoàn chỉnh các phương án, kịch bản phòng chống dịch 

đáp ứng theo tình huống dịch trên địa bàn huyện để chủ động triển khai kịp thời, 

hiệu quả. 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát điều kiện hoạt 

động của các khu cách ly tập trung của huyện để chủ động sẵn sàng ứng phó với 

các tình huống dịch phát sinh (nếu có) sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021. 

3.3. Bệnh viện đa khoa huyện:  

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện xây dựng phương án, kế 

hoạch cụ thể điều động, bố trí lực lượng, vật tư phương tiện đảm bảo các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo quy định. 

- Rà soát, chủ động sẵn sàng triển khai thực hiện các phương án cách ly, 

điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm hoặc chỉ định biện pháp cách ly, điều trị tập 

trung tại Bệnh viện, khu cách ly tập trung của huyện (nếu có) và các biện pháp 

phòng chống dịch Covid - 19 tại Bệnh viện. 

4. Công an huyện: 

Chỉ đạo các bộ phận chức năng và công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm 

tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch; tổ chức quản lý, 

giám sát chặt chẽ người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập 

cảnh về nước đang cách ly, lưu trú, làm việc trên địa bàn. Đặc biệt, phát hiện sớm 

và có biện pháp giám sát phù hợp những người nhập cảnh từ khu vực biên giới 

phía Tây - Nam hoặc từ Lào trở về phối hợp với ngành y tế hướng dẫn thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

 5. Phòng Văn hóa & Thông tin tham mưu chỉ đạo, phối hợp hướng dẫn và 

kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cho các sự kiện 

văn hóa, lễ hội, du lịch, thể thao trên địa bàn. Kịp thời tham mưu các biện pháp 

phù hợp để kiểm soát phòng, chống dịch trong các sự kiện có tập trung đông người 

trên địa bàn theo tình hình dịch cụ thể. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong các hoạt động du lịch; có danh sách đầy đủ kèm số điện thoại của từng du 

khách để có thể nhanh chóng điều tra, truy vết, cách ly phòng, chống dịch khi có 

dịch xảy ra. 

 Chủ trì, phối hợp với ngành y tế và các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, 

giám sát, tổ chức đánh giá các tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch do Bộ Y tế quy định, đình chỉ hoạt động đối 

với các cơ sở không đảm bảo an toàn theo quy định. 

 6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu chỉ đạo, phối hợp 

hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, 
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cơ sở sản xuất, nhà máy…; chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và các địa phương 

thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá các tiêu chí an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế quy định đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, nhà máy…, tham mưu đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo 

an toàn theo quy định. 

7. UBND các xã, thị trấn chủ động đánh giá tình hình để đề nghị áp dụng 

các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, đồng thời không để 

ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; tập 

trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện nghiêm việc đeo khẩu 

trang, khử khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực 

công cộng, các khu vực tập trung đông người, nhất là các khu vực trọng điểm như: 

trường học, chợ, siêu thị, điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội tập trung đông người… 

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch; tổ giám sát cộng đồng các cấp. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiệm các khuyến cáo và biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid - 19; kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân từ các địa 

phương khác về quê trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021 để chủ động theo dõi, truy 

vết khi cần thiết.  

8. Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh 

truyền thông về phòng, chống dịch, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 

5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế NCOVI, ứng dụng Bluezone 

cảnh báo nguy cơ.  

9. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện tăng 

cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương theo phân công tăng 

cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực 

hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với phương 

châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, khoanh vùng kịp thời, 

điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; báo cáo cấp ủy cùng cấp để thống nhất 

chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên phạm vi, địa bàn quản lý. 

Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ 

chức triển khai thực hiện các nội dung tại Công điện này. Đồng thời, thường xuyên 
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theo dõi, cập nhật và báo cáo hàng ngày về diễn biến tình hình dịch tại địa phương; 

nếu có tình huống đột xuất xảy ra phải kịp thời bằng biện pháp thông tin nhanh 

nhất báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện để được chỉ đạo, xử lý 

kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr. Huyện ủy, TTr.HĐND (để b/c); 

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

- Lưu: VT, YT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Long 
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