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                Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 
- Trung tâm Y tế; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1367-CV/HU ngày 06/9/2021 của huyện ủy Mai 

Sơn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn (có văn bản kèm theo). 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nhất quán 

phương châm "Chống dịch như chống giặc"; lấy xã, thị trấn là pháo đài, người dân 

là chiến sĩ, nhân dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện;  động viên, 

hướng dẫn, đề nghị người dân thực hiện và có biện pháp, giải pháp làm cho người 

dân thấy được việc phòng, chống dịch là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi 

của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng 

đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.  

2. Tập trung, ưu tiên chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc ngăn chặn và thực hiện 

nghiêm phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài; bảo vệ 

vững chắc “vùng xanh”. Cần chuẩn bị, sẵn sàng tư tưởng, phương án, kịch bản … 

cho thực hiện giãn cách xã hội.  

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác 

phòng, chống dịch tại xã, thị trấn; kiểm tra kết hợp với với hướng dẫn, hỗ trợ xã, 

thị trấn thực hiện, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các hạn chế, bất cập.  Kịp thời 

động viên, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt, có thành tích 

trong công tác phòng, chống dịch; xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước các trường hợp làm chưa tốt, kém hiệu quả, vi phạm 

trong phòng, chống dịchCovid-19. 

4. Giao các phòng, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Trung tâm y tế huyệnHoàn thiện các kịch bản, phương án (tuyên 

truyền, truy vết, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm, 

KHẨN 



các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người và vật nuôi …). Thời gian hoàn thành 

chậm nhất vào ngày 15/9/2021. 

5. Giao UBND các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở các văn bản bản chỉ đạo của  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện tham mưu, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của 

xã, thị trấn (trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp 

lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch trên 

địa bàn quản lý; thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc thuộc Ban Chỉ đạo); hoàn 

thiện Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống Covid-19 xã, thị trấn đảm bảo rõ cơ chế hoạt động, rõ người, rõ trách 

nhiệm …; thiết lập Trung tâm Chỉ huy do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

thị trấn làm Chỉ huy trưởng, đồng thời ban hành quy chế hoạt động, phân công 

nhiệm vụ và tổ chức ứng trực 24/24. 

- Quản lý chặt chẽ đối với người lao động, học sinh, sinh viên, người ốm 

đau hay phải đi các bệnh viện ở ngoài tỉnh (danh sách chi tiết từng bản, tiểu khu 

(họ tên, địa chỉ, đi đâu, dự kiến ngày về (nếu có), số điện thoại liên lạc, đã tiêm 

vacxin hay chưa …), số đã về, số chưa về, số đã liên lạc được, số chưa liên lạc 

được; số gặp khó khăn cần hỗ trợ ...). Thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng 

ngày. Đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của số liệu với Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (các xã, thị 

trấn có số liệu vênh thì giải trình làm rõ trách nhiệm, báo cáo Thường trực huyện 

ủy (qua Văn phòng huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện). 

- Hoàn thiện các kịch bản, phương án (tuyên truyền, truy vết, cung ứng 

hàng hóa, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu 

cho người và vật nuôi …). Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/9/2021. 

- Chủ động rà soát và chuẩn bị các khu cách ly tập trung (ở xã, ở bản) về 

địa điểm, quy mô, lực lượng quản lý, điều kiện … để chuẩn bị trong trường hợp 

đón công dân từ vùng dịch về hoặc khi dịch bùng phát trên diện rộng. 

- Tiếp tục rà soát đối tượng người lao động gặp khó khăn cần hỗ trợ, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách, người có công … đảm bảo hỗ trợ 

kịp thời, không để hộ bị thiếu đói. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là tội phạm 

trộm cắp, ma túy. 

- Rà soát, cân đối đảm bảo nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

- Thực hiện nghiêm túc  chế độ thông tin, báo cáo về diễn biến, tình hình 

dịch bệnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện (qua Văn phòng 



HĐND-UBND huyện - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 

huyện) theo địa chỉ Email: baocaodichcovid19maison@gmail.comtrước 10h00 

hàng ngày để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

Lại Như Long 
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