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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Vũ 

tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống  

dịch bệnh Covid - 19 huyện 

 

Ngày 26/01/2022, đồng chí Nguyễn Thành Vũ, Phó Chủ tịch UBND 

huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 

huyện đã chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19 huyện. 

Sau khi nghe đồng chí Đoàn Cảm, Quyền Trưởng phòng Y tế huyện; 

đồng chí Võ Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện báo cáo tình hình 

dịch bệnh trên địa bàn và ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia dự họp, 

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Vũ kết luận: 

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời, bảo đảm công tác 

phòng, chống dịch Covid - 19 hiệu quả, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, 

ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo quyết liệt thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như sau: 

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê và tăng cường 

các biện pháp phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán theo chỉ đạo, hướng dẫn tại 

Công văn số 297/UBND-KGVX ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh và Công văn 

số 153/SYT-NVY ngày 25/01/2022 của Sở Y tế. 

2. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu 

UBND huyện xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, tăng cường giám sát, phát 

hiện tác nhân và nguồn lây bệnh để xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, tuyệt đối 

không để lây lan trên diện rộng; bố trí lịch trực phòng chống dịch Covid-19 của 

Thường trực Ban Chỉ đạo và báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. 

Tham mưu UBND huyện ban hành quy định an táng người mất do Covid-

19 theo quy định của UBND tỉnh và Sở Y tế. 

3. Trung tâm Y tế: Thường xuyên cập nhật các địa phương có nguy cơ cao 

vùng đỏ (cấp độ 4) để người dân về quê đón Tết chủ động khai báo y tế thực 

hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. 



Tổ chức thực hiện các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, phân 

tuyến, giám sát phòng, chống dịch bệnh hiệu quả đối với người bệnh và người 

nhà người bệnh đến khám, tư vấn, điều trị; thực hiện nhiệm vụ kép đảm bảo an 

toàn, phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới và khám, chữa bệnh. 

Chỉ đạo Trạm Y tế lưu động các xã, thị trấn tăng cường quản lý, theo dõi sức 

khoẻ, hướng dẫn các trường hợp F0 điều trị tại nhà/nơi lưu trú phát hiện sớm các 

dấu hiệu, triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu điều trị theo quy định. 

Đề xuất Sở Y tế bố trí kinh phí điều trị bệnh nhân F0 nhẹ, không triệu chứng 

tại địa phương. 

4. UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền 

cho người dân thực hiện tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tự 

nguyện đến cơ sở y tế khai báo khi đi đến hoặc trở về từ vùng có dịch, mỗi người 

cần có ý thức tự giác thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy tắc 5K. Khuyến 

khích người dân tự test nhanh kiểm tra Covid-19 tại nhà để thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng quản lý 

nghiêm bệnh nhân F0 nhẹ, không triệu chứng đang điều trị tại nhà; Phát huy vai 

trò của Tổ giám sát Covid - 19 cộng đồng tăng cường công tác giám sát, nhắc 

nhở người dân vui xuân đón Tết nhưng không lơ là, chủ quan trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Vũ 

tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, UBND 

huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- TVHU (b/c); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban , ngành huyện; 

- TV BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- CPVP, CVvx; 

- Lưu: VTUB. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Bá Định 
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