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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện- Lê Quang Nghiệp
về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chống dịch CoVid-19
Trước tình hình nước ta xuất hiện 5 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng
đồng (bao gồm các bệnh nhân số 416, 417, 418, 419, 420, trong đó có 4 trường
hợp tại thành phố Đà Nẵng, 01 trường hợp tai tỉnh Quảng Ngãi), hiện các trường
hợp trên đều chưa rõ nguồn gốc lây nhiễm và có nguy cơ cao xuất hiện thêm các
ca mắc mới, chiều ngày 27/7/2020, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 huyện đã tổ chức cuộc họp khẩn với thành viên
BCĐ huyện nhằm tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác
phòng, chống dịch CoVid-19 trên địa bàn huyện trong giai đoạn mới. Tại Hội
nghị, sau khi nghe BCĐ huyện báo cáo tình hình về công tác phòng, chống dịch
bệnh CoVid-19; các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, Chủ tịch UBND huyện
đã kết luận như sau:
1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn:
- Tập trung cao độ với tinh thần quyết liệt hơn, chủ động hơn nhằm thực
hiện tốt các nhiệm vụ về phòng, chống dịch CoVid-19 trong giai đoạn mới, tuyệt
đối không chủ quan, lơ là, bị động trong công tác phòng, chống dịch tuy nhiên
cũng không hoang mang, mất bình tĩnh, phải kiên trì thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch; Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch
đảm bảo nghiêm túc và hiệu quả, trước mắt cần tập trung rà soát nhằm phát hiện
trường hợp nghi ngờ để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời đẩy mạnh công tác
tuyên truyền để người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch,
bệnh.
- Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số
5625/UBND-VX1 ngày 26/7/2020 (có văn bản kèm theo) về tăng cường công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại
Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ (có văn
bản kèm theo);
- Tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện việc đeo khẩu trang
khi đi ra khỏi nhà, tại nơi công cộng; không đi tới các vùng có dịch, trước mắt là
thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận;
- Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, thông
báo, yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi từ thành phố
Đà Nẵng về Sông Lô từ ngày 13/7/2020 trở lại đây tiến hành khai báo y tế cách
ly 14 ngày và làm việc tại nhà để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh;

- Tuyên truyền đến người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động hạn chế đi du lịch nhất là tới những vùng có dịch CoVid-19; hạn chế đi
công tác và những công việc không cần thiết khác tới những vùng có dịch
CoVid-19;
- Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để xây
dựng kế hoạch phòng, chống dịch CoVid-19 đảm bảo thiết thực, hiệu quả;
2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Y tế huyện Trung tâm Văn
hóa-TTTT:
Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về tình hình dịch
bệnh hiện nay để người dân không hoang mang cũng không chủ quan, đồng thời
chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; Trong đó Trung tâm Y tế
huyện chủ động cung cấp thông tin cho Ban Tuyên Giáo Huyện ủy để có định
hướng truyên truyền phù hợp với tình hình thực tế và gửi Trung tâm văn
hóa -TTTT huyện phát thanh tuyên truyền 2 lần/ngày.
3. Giao Trung tâm Y tế huyện:
- Căn cứ sự chỉ đạo của Sở Y tế, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường
hợp đi từ thành phố Đà Nẵng về Sông Lô từ ngày 13/7/2020 trở lại theo quy định;
- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch,
bệnh CoVid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế;
- Phối hợp đơn vị liên quan xây dựng kịch bản và phương án đối phó với

các cấp độ của dịch bệnh nhằm sẵn sang, chủ động đối phó với các tình huống
có dịch.
4. Công an huyện:
- Có trách nhiệm rà soát, lập danh sách và quản lý chặt chẽ toàn bộ số
người nhập cảnh (chính ngạch, tiểu ngạch) trở về địa phương kể từ tháng
7/2020, người trở về từ vùng dịch kể từ ngày 13/7/2020 để kịp thời phát hiện,
cách ly theo đúng quy định và báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng HĐNDUBND huyện) hằng ngày trước 16h00.
- Chỉ đạo lực lượng Công an xã vận động quần chúng nhân dân phát hiện,
khai báo ngay cho cơ quan Công an khi có người nhập cảnh trái phép và xử lý
nghiêm các trường hợp đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện;
- Xử lý kịp thời đối với những trường hợp không khai báo trung thực,
giấu dịch; các trường hợp tuyên truyền, tung tin sai lệch về tình hình dịch bệnh
làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.
5. Phòng Giáo dục-ĐT:
- Khẩn trương ban hành văn bản rà soát cán bộ, công nhân viên chức ngành
giáo dục (kể cả các trường THPT trên địa bàn) đi từ thành phố Đà Nẵng và Quảng
Ngãi về Sông Lô từ ngày 13/7/2020 trở lại đây báo cáo UBND huyện trước 16h00
ngày 29/7/2020;
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- Yêu cầu các nhà trường quán triệt đến cán bộ, công nhân viên chức hạn
chế đi du lịch, nhất là tới những vùng có dịch CoVid-19; hạn chế đi công tác và
những công việc không cần thiết khác tới những vùng có dịch CoVid-19. Nếu tổ
chức đi du lịch, nghỉ dưỡng phải báo cáo lịch trình, địa điểm đến để lãnh đạo
nhà trường nắm rõ, kịp thời báo cáo khi có yêu cầu.
6. Văn phòng HĐND-UBND huyện:
- Tham mưu UBND huyện kiện toàn chỉ đao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
CoVid-19 huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để kịp thời
triển khai khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 theo duy định;
- Chủ động cập nhật các văn bản và thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 để
tham mưu UBND huyện chỉ đạo kịp thời.
- Hằng ngày có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND huyện về tình hình
thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện;
7. Phòng Kinh tế-HT:
- Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện nghiêm các quy định về
phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 trên các phương tiện giao thông vận tải công
cộng, tại bến xe của huyện;
- Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoVid-19
đối với các doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
8. UBND các xã, thị trấn:
- Đề cao kỷ cương, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện các biện
pháp nhằm quyết liệt phòng, chống dịch bệnh đảm bảo nghiêm ngặt, chặt chẽ,
kiểm soát tốt; đề nghịChủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo hiệu quả.
- Rà soát, lập danh sách toàn bộ các trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng
và Quảng Ngãi về Sông Lô từ ngày 13/7/2020 trở lại đây báo cáo Công an
huyện, Trung tâm Y tế huyện trước 16h00’ hằng ngày kể từ ngày 28/7/2020
để báo cáo UBND huyện (qua văn phòng HĐND-UBND huyện).
- Yêu cầu tất cả các trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi
về Sông Lô từ ngày 13/7/2020 trở lại đây phải khai báo với cơ quan Y tế nơi gần
nhất (từ Trạm Y tế tuyến xã trở lên) và chính quyền địa phương nơi đến/ở/tạm
trú. Thực hiện các ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày cuối đi/đến từ Đà Nẵng về Sông
Lô, điều tra dịch tễ, theo dõi tình trạng sức khỏe hàng ngày, nếu trường hợp có
biểu hiện ho, sốt, khó thở, mệt mỏi… cần thông báo ngay với cơ sơ y tế gần nhất
để cách ly điều trị kịp thời.
- Chỉ đạo các Đội phòng chống dịch bệnh và giám sát cộng đồng cấp thôn
thường xuyên giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nhất là các trường hợp đi về từ
vùng có dịch đang lưu hành kịp thời báo cáo chính quyền địa phương để có biện
pháp cách ly, quản lý, theo dõi kịp thời.
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- Khẩn trương kiện toàn chỉ đao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch CoVid-19
cấp xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để kịp thời triển khai
khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 theo duy định.
Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày
27/7/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh CoVid19 trên địa bàn huyện. UBND huyện thông báo đến các thành viên Ban chỉ đạo
huyện, các phòng, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn biết và thực hiện
nghiêm túc các nhiệm vụ trên./.
Nơi nhận:
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh của tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ của huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Thọ
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