
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH THỦY 

 

Số:               /UBND-YT 

V/v thực hiện một số biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Thanh Thủy, ngày         tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi:  
 

- Trưởng các phòng, ban, ngành; 
 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3144/KH-UBND ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ trong tình hình mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo một số nội dung 

sau: 

1. Trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

  - Tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động chống dịch, xây dựng 

phương án huy động nhân lực, vật lực để sẵn sàng đảm bảo việc cách ly y tế tập 

trung trên địa bàn, cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu tới các khu vực thực hiện 

cách ly, phong tỏa trong trường hợp dịch lây lan, quy mô lớn.  

- Huy động khách sạn, nhà nghỉ, trường học….trên địa bàn để làm khu 

cách ly y tế tập trung cho các trường hợp cách ly theo quy định của Bộ Y tế, đáp 

ứng với từng cấp độ của dịch. 

- Chỉ đạo Tổ COVID cộng đồng tăng cường kiểm tra, giám sát công tác 

phòng chống dịch đối với người dân ở nơi đang thực hiện giãn cách, phong tỏa, 

các trường hợp cách ly tại nhà, người đi, về từ vùng dịch, người nhập cảnh trái 

phép. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.  

- Đẩy mạnh công tác truyền thông để mọi người dân nhận thức rõ mức độ 

nguy hiểm, tác hại của dịch COVID-19. Tăng cường công tác an ninh trên địa bàn.  

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp danh sách các CSSXKD 

có đầy đủ các điều kiện và cách ly F1 tại chỗ, vừa tiếp tục duy trì sản xuất trong 

điều kiện cần thiết, dừng hoạt động các cơ sở vi phạm công tác phòng chống 

dịch theo quy định. 

- Chỉ đạo các CSSXKD, cụm CN Hoàng Xá, xây dựng Kế hoạch, phương 

án phòng chống dịch, phương án cách ly tập trung người lao động làm việc tại 



 

 

từng đơn vị theo các hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan 

để đáp ứng thực hiện mục tiêu kép; Thành lập các Tổ giám sát công tác phòng, 

chống dịch tại các CSSXKD thường trực 24/24 giờ. 

3. Phòng Lao động TB&XH 

- Rà soát toàn bộ công nhân, người lao động trên địa bàn ký cam kết thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch; xây dựng phương án giãn cách, giảm mật 

độ công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ, không đi đến địa phương khác 

để đảm bảo công tác phòng chống dịch.  

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng Quy định về phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và nơi cú trú, tạm trú của người lao động 

trên địa bàn huyện.  

4. Phòng Văn hóa & Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện  

- Tuyên truyền, khuyến cáo người dân trên thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch như: Tự chăm sóc bản thân, nâng cao thể trạng, rửa tay với 

xà phòng, đeo khẩu trang, lau sàn nhà, bàn làm việc, tay nắm cửa… bằng dung 

dịch khử khuẩn thông thường. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi hoặc khó thở... 

cần thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp 

thời.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các quán 

karaoke, các nhà hàng,  khách sạn…thuộc lĩnh vực quản lý. Đề xuất xử lý 

nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.  

5. Trung tâm Y tế huyện 

- Báo cáo hàng ngày, tham mưu với Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo 

phòng chống COVID-19 huyện về tình hình dịch bệnh và các giải pháp phòng 

chống dịch.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, cách thức tự bảo vệ sức khỏe cho 

nhân dân, khai báo y tế tự nguyện, các điển hình tốt trong phòng, chống dịch. 

Tiếp tục khuyến cáo việc ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ trong gia đình, 

chú ý khuyến cáo đối với người có bệnh nền, người cao tuổi theo dõi sức khỏe, 

khai báo y tế tự nguyện.  

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây 

nhiễm, đặc biệt là từ vùng ổ dịch. Tổ chức khoanh vùng, dập dịch triệt để, phát 

hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh. Truy vết, điều tra dịch tễ, phân loại, sàng 

lọc, cách ly chặt chẽ, điều trị kịp thời, hiệu quả.  



 

 

- Tổ chức sàng lọc, xét nghiệm diện rộng các đối tượng nguy cơ tại các 

cụm công nghiệp, cộng đồng,…  

- Chủ động đề xuất nhu cầu bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật 

tư hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác điều trị, giám sát, phòng chống dịch tại 

cộng đồng, sẵn sàng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư hóa 

chất sinh phẩm đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh.  

- Phối hợp với BCHQS huyện, Công an huyện, các phòng, ban, ngành liên 

quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện việc cách ly tập trung theo quy 

định của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mở 

rộng trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTHU,TTHĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

                   
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
  
 

 

Nguyễn Văn Đức 
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