
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN THANH HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /UBND-VP
Về việc triển khai các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch 
COVID-19

   Thanh Hà, ngày        tháng  01 năm 2021

                Kính gửi: 
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh 
về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban 
nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
triển khai các nội dung sau:

1. Kích hoạt ngay kịch bản phòng chống dịch trong tình trạng khẩn cấp, 
huy động tối đa lực lượng phục vụ công tác rà soát, truy vết, xét nghiệm, tổ chức 
cách ly và điều trị theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

- Khẩn trương trang bị đủ vật tư, sinh phẩm hóa chất phục vụ xét nghiệm 
theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện và chỉ đạo 
của UBND huyện. 

- Rà soát năng lực đáp ứng của các khu cách ly tập trung trên địa bàn, có 
phương án sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cần thiết cho khu cách ly.

- Ra quyết định kích hoạt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ COVID 
cộng đồng; trang bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tập huấn lại cho các 
thành viên Tổ COVID cộng đồng đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong khi 
làm nhiệm vụ.

2. Yêu cầu mọi người dân hạn chế đi lại, chỉ ra đường trong trường hợp thật 
sự cần thiết như: đi làm, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; tạm thời 
hạn chế đến các nơi tập trung đông người như: trung tâm mua sắm, chợ… 

3. Tuyên truyền phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch. Mọi 
người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K 
của Bộ Y tế, chủ động khai báo lịch sử đi lại, tình hình sức khỏe để cơ quan y tế 
có thể nắm bắt và theo dõi kịp thời. Yêu cầu các hộ kinh doanh không lợi dụng 
tình hình dịch bệnh để găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

4. Công an huyện chủ trì, phối hợp với trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn quyết liệt, truy vết kịp thời và đầy đủ tất cả những trường hợp có 
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tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, người nghi nhiễm từ F1 đến F2, tổ chức 
cách ly y tế tập trung ngay đối với các trường hợp F1, các trường hợp khác thực 
hiện theo các qui định của Bộ Y tế và  lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ F1, F2.

5. Đóng cửa tất cả các trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo trên địa 
bàn… kể từ ngày 29/01/2021 cho đến khi có thông báo mới. Giao phòng Giáo 
dục và Đào tạo chỉ đạo thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh về lịch nghỉ 
học.

6. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các cửa hàng, quán ăn 
uống không phục vụ khách ăn uống tại chỗ; thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch theo quy định, ghi chép toàn bộ thông tin người ra vào (họ tên, địa chỉ, điện 
thoại liên hệ); thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm. 

- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: 
Các dịch vụ làm đẹp, xông hơi, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, phòng 
game, trò chơi, rạp chiếu phim, phòng tập gym, cơ sở kinh doanh dịch vụ thể 
thao…

- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ, hoạt 
động có tập trung đông người. Không tổ chức đón các đoàn khách thập phương, 
thực hiện nghiêm túc các qui định về phòng chống dịch bệnh.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tổ chức tiệc liên hoan tất niên.

- Tạm dừng các hoạt động của Hội sinh vật cảnh, triển lãm. Các chợ hoa 
phục vụ Tết phải thực hiện nghiêm việc giãn cách và các biện pháp phòng chống 
dịch.

7. Trung tâm Y tế tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ 
việc lây nhiễm chéo có thể xảy ra tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly, tăng cường 
các biện pháp bảo vệ đội ngũ cán bộ y tế, nhân viên làm nhiệm vụ tại các cơ sở 
y tế, cơ sở cách ly.

Tham mưu mua sắm bổ sung vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác phòng 
chống dịch trong trường hợp khẩn cẩp. Tăng cường phân luồng, sàng lọc lấy 
mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở trong cộng 
đồng.

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị cơ sở vật chất, quản lý các khu 
cách ly tập trung. 
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9. Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài phát thanh tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tuyên truyền, vận 
động người dân trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

10. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi đơn vị, mỗi cơ quan có trách 
nhiệm thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, của huyện để phòng chống dịch duy trì 
tốt mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội.

Đây là thời điểm quan trọng, có tính chất quyết định toàn diện đến đảm 
bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ủy 
ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị, đoàn thể huyện chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại tổ 
chức, cơ quan, đơn vị mình. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 
không nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và để xảy ra hậu quả nghiêm 
trọng sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Phạm Văn Mạnh
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