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Mai Sơn, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện một số
nhiệm vụ cần thiết trong công tác
phòng, chống Covid-19

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Bệnh viện Đa khoa huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1746-CV/HU ngày 07/12/2021 của huyện ủy Mai
Sơn về việc V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn huyện.
Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế;
thực hiện hiệu quả nguyên tắc: 5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức
của nhân dân, trong đó tập trung vào các trụ cột chính: xét nghiệm, tiêm chủng,
điều trị và đề cao ý thức của người dân.
- Tiếp tục tăng cường các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong
phòng, chống dịch COVID-19; căn cứ vào tình hình thực tế chủ động, sáng tạo,
linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
theo nguyên tắc trong tình hình mới phải có cách tiếp cận mới và các giải pháp
quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn; có thể áp dụng các biện pháp với
mức yêu cầu cao hơn (theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, các Bộ,
ngành liên quan). Các xã, thị trấn không tự đặt ra các quy định, thủ tục trái với
quy định chung nhất là của pháp luật; những gì chưa hợp lý phát sinh từ thực tiễn
cần đề xuất sửa đổi, điều chỉnh tổng thể, hợp lý, phù hợp.
- Tăng cường công tác phối hợp, kịp thời xử lý có hiệu quả các vướng mắc
và các vấn đề phát sinh; duy trì đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các phản ánh có
liên quan của người dân, doanh nghiệp, hết sức tránh quan liêu, “xa dân”; cương
quyết không để tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong phòng, chống dịch.
- Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong khu công
nghiệp, trường học. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các
cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất,
chợ, siêu thị, bến xe...

2. Phòng Tài chính Kế hoạch
Chủ động phối hợp với các đơn vị y tế huyện rà soát việc sử dụng, bố trí
nguồn kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 và
năm 2022 theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; kịp thời bố trí kinh
phí chi trả chế độ cho các lực lượng phòng, chống dịch theo quy định, không để
xảy ra các sai phạm.
3. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19; huy động sự
vào cuộc tích cực của các lực lượng tham gia để đảm bảo đúng kế hoạch, an toàn,
hiệu quả. Trong quá trình thực hiện cần đồng thời tăng cường công tác truyền
thông. Khi triển khai tiêm cho trẻ em cần có cam kết của bố mẹ hoặc người giám
hộ đúng quy định. Trong quá trình thực hiện tiêm phải chủ dộng chuẩn bị đủ các
trang thiết bị để xử lý các trường hợp đột xuất, phát sinh (nếu có).
- Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống
dịch, trong đó lưu ý cần đảm đáp đầy đủ ôxy, rà soát nhân lực, vật lực tại các
trạm y tế đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 và điều trị bệnh nhân
trong trường hợp diễn biến dịch phức tạp hơn; phối hợp với Phòng Tài chính - kế
hoạch rà soát đề xuất việc mua sắm đảm bảo vật tư, trang thiết bị đáp ứng tiêm
chủng vắc xin Covid-19.
- Chủ động tham mưu xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp
ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn trên quan điểm tiếp cận toàn
dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ
sở, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo phương châm 4 tại chỗ và có
phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế; không để xảy ra tình
trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát
thuốc điều trị.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các đơn vị Trường học phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên
quan trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh; đẩy nhanh tiến độ
thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 gắn với đảm bảo chất lượng giáo dục.
5. Phòng Lao động Thương binh & Xã hội
- Tập trung chủ động rà soát, nắm chắc số lao động, người đi làm ăn xa của
huyện đã và sẽ trở về địa phương trong thời gian tới; chủ động tham mưu xây
dựng phương án (hoặc kế hoạch) phòng, chống dịch bệnh khi công dân trở về địa
bàn, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 phù hợp với tình hình thực
tế (hoàn thành trong tháng 12/2021), thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác an
sinh xã hội...
6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Quản lý chặt chẽ công dân, cán bộ, công chức ra vào địa bàn, cơ quan,

đơn vị, cơ sở lưu trú; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo
chỉ đạo tại Công văn số 1728-CV/HU ngày 01/12/2021 của Ban Thường vụ
huyện ủy; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và quét mã QR code; thông báo
kịp thời với cơ quan y tế các trường họp nghi ngờ nhiễm Covid-19.
- Chỉ đạo rà soát, sửa đồi, bổ sung hương ước, quy ước của bản, tiểu khu,
nhất là trong việc cam kết chấp hành, thực hiện nghiêm quy định 5K, cam kết gia
đình phòng chống Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiểm
soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn ...
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 các xã, thị trấn nâng cao
ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách
và người dân trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên
kiểm tra, đôn đôc, đánh giá công tác phòng, chống dịch tại Tổ covid cộng đồng,
các bản, tiểu khu và người dân trên địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc
phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém, không để lúng túng, bị động, bất ngờ.
Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT (T01).
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