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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số: 2554 /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cẩm Xuyên, ngày 20  tháng 8  năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Đ/c Hà Văn Bình – Chủ tịch UBND huyện, 

 Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 huyện  

tại cuộc họp sáng ngày 20/8/2021 
 

 

Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức họp trực 

tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thành phần tham dự 

có đ n      B  t ư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đ ng nhân dân huyện; đ ng chí Phó Bí 

t ư t ường trực Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;     t  n  

viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện và B  t ư Đảng ủy, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe báo cáo t n    n    n  t   p  n ,   ốn   ị   trên đị    n  ủ  

  ườn  trự  B n   ỉ đạo; ý kiến phát biểu thảo luận của các thành phần dự họp và 

ý kiến chỉ đạo củ  đ n      B  t ư  uyện ủy- Chủ tị   HĐND  uyện, Đ/  H  Văn 

Bình – Chủ tịch UBND huyện,  rưởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 

huyện tổng hợp, kết luận: 

1. Đối với việc tiếp nhận, bố trí cách ly y tế các   n   ân đến/về từ     địa 

p ươn  đ n  t ực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăn   ường rà soát, nắm thông 

tin   n   ân đến/về trên địa bàn, tăn   ường giám sát, quản lý, tuyệt đối k  n  để 

xảy r      trường hợp   n   ân đi lại tự  o trên đị    n trướ  k i đến  ơ sở cách ly 

y tế tập trung; kịp thời tiếp nhận, bố trí cách ly y tế t eo  ướng dẫn tại   n  văn số 

2511/UBND-YT ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc áp dụng biện 

pháp phòng, chống dị   đối với n ười từ khu vực có dịch COVID-19 đến/về địa 

p ươn ; 

2. Đối với công tác quản lý   n   ân tron       ơ sở cách ly y tế tập trung: 

B n Điều hành, nhân lực phục vụ tại      ơ sở cách ly y tế  ăn  ứ nhiệm vụ được 

phân công, tập trun  tăn   ường thắt chặt quản lý   n   ân tron   ơ sở cách ly tập 

trung, quán triệt “ai ở phòng nào thì ở p  n  đó”, tuyệt đối không tụ tập tron   ơ sở 

cách ly y tế tập trung; t ường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý n  iêm     trường 

hợp vi phạm; quản lý chặt chẽ việc tiếp tế t eo  ướng dẫn tại   n  văn số 

2412/UBND-YT ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện; hạn chế tối đ  việc 
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tiếp xúc giữ  n ười ở tron  v   ên n o i k u      ly, k  n  để lây nhiễm dịch 

bệnh Covid-19 từ khu cách ly ra cộn  đ ng. 

3. Đối với     trường hợp   n   ân đã  o n t  n       ly y tế tập trung 14 

ngày: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, B n Điều   n       ơ sở cách ly, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn, Trạm Y tế theo chứ  năn , n iệm vụ được giao thực hiện 

nghiêm túc   n  văn 2436/UBND-YT ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việ  tăn   ường quản lý,  i m s t n ười hoàn thành cách ly y tế tập trung. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động bố trí kinh phí lấy mẫu xét 

nghiệm cho các công dân có hoàn cản  k ó k ăn, k  n  đủ điều kiện chi trả kinh 

phí xét nghiệm; đảm bảo tất cả công dân thực hiện cách ly y tế tập trun  được lấy 

mẫu đầy đủ v  đún  quy địn ; s u đó tổng hợp danh sách v  văn  ản đề nghị gửi về 

Trung tâm Y tế; Trung tâm Y tế tổng hợp danh sách công dân có hoàn cảnh khó 

k ăn trên to n  uyện, t  m mưu văn  ản đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh 

phí xét nghiệm đối với các công dân trên. 

5.  Đối với quản lý n ười ngoại huyện, ngoại tỉn  đến, lưu trú trên địa bàn: Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trươn  t ực hiện thành lập các chốt để kiểm soát 

chặt chẽ n ười đi/đến trên đị    n t eo p ươn    âm  ảo vệ vùn  x n  “xã  ảo vệ 

xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉn ” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Văn  ản 5486/UBND-VX1 ngày 19/8/2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp 

bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19; 

 6. Tiếp tụ  tăn   ường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền 

lưu độn  để n ười  ân để nâng cao ý thức phòng, chống dịch, nhất là tự giác tuân 

thủ nguyên tắ  “5K”  ủa Bộ Y tế (Khẩu trang, Khoảng cách, Khử khuẩn; Khai báo 

y tế; Không tập trung) và chấp   n  n  iêm     quy định củ   run  ươn , tỉnh, 

huyện về phòng, chống dịch Covid-19: 

Đối với các cử    n , qu n ăn  ọc tuyến Quốc lộ 1A nghiêm túc chấp hành 

việ  đóng cử  đến khi có thông báo tiếp theo; tuyên truyền n ười dân không tiếp 

xúc với n ười đi đường từ     đị  p ươn  đ n   ó  ịch Covid-19 về; 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn vùng ven biển tăn   ường tuyên truyền, cảnh 

báo với n ười  ân đi trên  iển hạn chế tiếp xúc với công dân các tỉnh khác trong 

tr o đổi, lưu t  n    n   ó ; Ủy ban nhân dân xã Cẩm N ượng phối hợp với Đ n 

Biên phòng Thiên Cầm v      đơn vị liên quan xây dựn  p ươn   n kiểm soát, 

phòng chống dịch Covid-19 tại bến thuyền, cảng cá Cử  N ượn … 

7. Tiếp tục tạm dừng (đón ) hoạt động các chợ  ân sin  trên địa bàn huyện 

  o đến khi có thông báo tiếp theo; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch bố tr      điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ N ân  ân; đảm bảo 

nguyên tắ  “5K” tron  phòng chống dịch Covid-19; tăn   ường kiểm tra, giám sát 

và xử lý n  iêm     trường hợp không chấp hành. 
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8. Phát huy hoạt động giám sát của Tổ Covid-19 cộn  đ ng, giám sát Nhân 

 ân,      ơ sở kinh doanh thuốc ngoài công lập,     p  n  k  m tư n ân;     xã, 

thị trấn cung cấp v  t  n    o trên     p ươn  tiện t  n  tin đại   ún  đường dây 

nóng củ  đị  p ươn  ( ơ qu n t ường trực là Trạm Y tế) để Nhân dân kịp thời 

thông báo khi  phát hiện các trường hợp sốt, ho, khó thở, mất vị  i  …  

9. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

v      đơn vị liên quan: 

- Xử phạt n  iêm     trường hợp vi phạm, không chấp   n      quy định về 

phòng chống dị   để xảy ra dịch bệnh trong cộn  đ ng thời gian qua, thông báo 

rộng rãi trên     p ươn  tiện t  n  tin đại chúng để răn đe,   ấn chỉn       ơ sở 

trên địa bàn. 

-  ăn   ường quản lý các  ơ sở kinh doanh thuốc ngoài công lập trên địa bàn, 

cam kết chấp   n      quy định về phòng, chống dịch củ   run  ươn , tỉnh, 

huyện; đối với cá  trường hợp vi phạm s u k i đã được tuyên truyền, phổ biến, cam 

kết áp dụn  n ư vi p ạm lần 2 và xử lý thu giấy phép kinh doanh. 

10. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Bệnh viện đ  k o   uyện rà soát, khoanh 

vùn   ó n uy  ơ   o để lấy mẫu, tầm soát cộn  đ ng (có thể áp dụng lấy mẫu gộp 

để tiết kiệm chi phí); Có biện p  p đảm bảo an toàn trong công tác lấy mẫu, tránh 

để lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu. 

11.  ăn   ường chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trong thu hoạch lúa vụ Hè thu: Phòng Nông nghiệp & PTNT, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn bố trí máy gặt và lự  lượng hỗ trợ n ười dân thu 

hoạch lúa; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý, giám sát chặt chẽ     trường 

hợp đư  m y từ các tỉnh, huyện khác v o địa bàn làm dịch vụ. 

12. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách trong 

phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo củ   run  ươn ,  ỉnh, huyện. 

Uỷ ban nhân dân huyện t  n    o kết luận  ủ  Đ/  H  Văn B n  - Chủ tịch 

UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 huyện về triển 

k  i  một số n iệm vụ cấp b    tron    n  t   phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn để     p  n ,   n, đơn vị liên qu n, Ủy   n n ân  ân     xã, t ị trấn theo 

chứ  năn , n iệm vụ, lĩn  vự , địa bàn quản lý nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

-   ường trực Huyện ủy; 

-   ường trự  HĐND  uyện; 

- Lãn  đạo UBND huyện; 

-   ường trực UBMTTQ huyện; 

- B Đ p  n    ống dịch Covid-19 huyện; 

-     Đ/  được BTV Huyện ủy phân công chỉ đạo  ơ sở; 

- Các p  n ,   n, n  n ,  ơ qu n, đơn vị trên địa bàn; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Lưu: V -YT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hoàng 



4 
 

 


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2021-08-21T09:03:42+0700


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2021-08-21T09:04:30+0700




