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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lê Quang Nghiệp-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc
họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 12/8/2021
Ngày 12/8/2021, tại phòng họp tầng 04 UBND huyện, đồng chí Lê Quang
Nghiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo về công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tham dự hội nghị có các đồng chí
Lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, phó Ban và các thành viên Ban chỉ đạo phòng,
chống Covid-19 là Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện. Sau khi
nghe báo cáo nhanh của các đơn vị; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự
hội nghị; Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:
1. Giao đồng chí Triệu Văn Chúc – Phó Chủ tịch UBND, phó Trưởng
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện:
- Chỉ đạo hoàn thiện nội dung báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn huyện theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra do BTV Tỉnh ủy
Vĩnh Phúc thành lập tại Quyết định số 274-QĐ/TU ngày 06/8/2021 (Yêu cầu
hoàn thành trước 19h00 ngày 12/8/2021).
- Chỉ đạo việc tổ chức mua sắm, trang bị cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo tại
khu cách ly điều trị Covid-19 huyện được thành lập theo Quyết định số 694/QĐUBND ngày 25/6/2021 của UBND huyện Sông Lô (xong trước ngày 20/8/2021).
- Chỉ đạo phòng Lao động, TB&XH; UBND các xã, thị trấn tập trung,
khẩn trương rà soát, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19
để tiến hành hỗ trợ kịp thời theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2027 của
Chính phủ (xong trước ngày 21/8/2021). Đồng thời rà soát các đối tượng lao
động ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam gặp khó khăn để kịp thời
hỗ trợ ( xong trước 17h00’ ngày 15/8/2021).
2. Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện:
Tăng cường quản lý các khu cách ly y tế tập trung của huyện đúng “Quy
định thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày
10/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Chịu trách nhiệm toàn bộ về thi công
hoàn thiện cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo sinh hoạt trong khu cách ly tập
trung, khu cách ly điều trị của huyện (xong trước ngày 14/8/2021).
3. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện:
- Tổ chức thực hiện nghiêm “Quy định thực hiện cơ sở điều trị bệnh nhân
Covid-19 cấp huyện ” ban hành kèm theo Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày
10/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện mua sắm các trang thiết bị cho
khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của huyện theo danh mục của tỉnh.
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- Tăng cường kiểm tra, giám sát để chống lây chéo trong khu cách ly; có
phương án chống lây nhiễm trong ngành để bảo toàn lực lượng.
- Tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu với UBND huyện, Ban Chỉ đạo
huyện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn phù hợp với diễn biến tình
hình dịch bệnh trên địa bàn huyện.
4. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch:
- Chủ động tham mưu cho UBND, BCĐ huyện về phương án bố trí kinh
phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.
- Chịu trách nhiệm thẩm định trình tự thực hiện mua sắm trang thiết bị,
vật tư y tế cho khu điều trị bệnh nhân Covid-19 huyện.
5. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:
Chịu trách nhiệm về thiết kế, thẩm định, kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà
thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, hạng mục tại khu cách ly điều
trị, khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.
6. Phòng Lao động, TB&XH:
- Chủ trì phối hợp với UB MTTQ huyện; UBND các xã, thị trấn chịu
trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách; lựa chọn đầu mối liên lạc với người lao
động ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam gặp khó khăn để kịp thời
hỗ trợ (xong trước 17h00’ ngày 15/8/2021).
- Chủ trì hối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung, khẩn trương rà soát,
hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 để tiến hành hỗ trợ
kịp thời theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2027 của Chính phủ (xong
trước ngày 21/8/2021).
7. Ủy ban MTTQ huyện, Phòng LĐ-TB&XH huyện:
- UBMTTQ huyện phối hợp với phòng LĐ-TB&XH tham mưu, tổ chức
phát động cuộc vận động ủng hộ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid
– 19 (dự kiến tổ chức lễ phát động vào ngày 16/8/2021).
- Giao UB MTTQ huyện là đầu mối tổ chức hỗ trợ cho người lao động đang
bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19 tại các tỉnh, thành phía Nam.
Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ban chỉ đạo
phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày 12/8/2021. UBND huyện thông báo đến
các thành viên Ban chỉ đạo huyện, các phòng, đơn vị; các cơ quan liên quan biết và
thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên./.
Nơi nhận:
- TT 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;
- CA, BCHQS, TT Y tế, MTTQ huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- C,PCVP; CVTH;
- Cổng TT GTĐT huyện (đăng tải);
- Lưu: VT.
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