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V/v thực hiện văn bản 119/CV-BCĐ
ngày 11/01/2022 của Sở Y tế về tiếp tục
tăng cường kiểm soát dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản 119/CV-BCĐ ngày 11/01/2022 của Sở Y tế về tiếp tục
tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. UBND huyện yêu cầu:
1. Các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND/BCĐ phòng chống dịch
COVID-19 các xã, thị trấn: Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh
COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND/BCĐ tỉnh, Tỉnh ủy, Huyện ủy,
UBND/BCĐ huyện theo đúng quy định.
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện:
- Phân tích cụ thể các ca mắc COVID-19 mới trong ngày (nhất là các ca
mắc tại cộng đồng), tình hình các ổ dịch đang nổi cộm trên địa bàn; đánh giá,
nhận định diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quản lý để tham
mưu cho UBND/BCĐ huyện các biện pháp ứng phó phù hợp, tham mưu báo cáo
gửi Sở Y tế hằng ngày.
- Giúp BCĐ huyện đánh giá, cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên
địa bàn hằng ngày trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, phối hợp với Trung
tâm VH-TT-TT huyện công bố trên Cổng thông tin điện tử huyện để làm căn cứ
áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch (hành chính, y tế) kịp thời và phù hợp
với tình hình thực tế
3. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng công an, tổ covid cộng đồng, tổ
liên gia tự quản tiếp tục tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh
từ nước ngoài, kiểm tra điều kiện lưu trú của các trường hợp này nhằm đảm bảo
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không tiếp xúc với người xung quanh khi mới nhập cảnh theo quy định; tăng
cường giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, khoanh
vùng, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng.
4. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên hệ với
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để gửi mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, giải trình
tự gen khẳng định biến thể Omicron nếu có (Văn bản số 5119/SYT-NVYD ngày
28/12/2021 của Sở Y tế).
5. Phòng Văn hóa & thông tin; Trung tâm VH-TT-TT; UBND các xã, thị
trấn: Tăng cường công tác truyền thông nâng cao cảnh giác của người dân trước
biến thể Omicron, không tụ tập đông người khi không cần thiết, thực hiện nghiêm
5K, tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đặc biệt những người nhập
cảnh và gia đình phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với
người xung quanh, không ra khỏi nơi lưu trú, xét nghiệm SARS-CoV-2 khi mới
nhập cảnh theo quy định.
UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND/BCĐ
các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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