
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 
 

 

Số:                /UBND-VX 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    

   Sơn Dương, ngày          tháng   10  năm 2021 

   
 

                   Kính gửi:      

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban 

hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"; 

Căn cứ Văn bản số 3981/UBND-THVX ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; 

 Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Sơn 

Dương đến ngày 23/10/2021, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo rà soát, truy vết, phát hiện những trường hợp có tiếp xúc gần với 

ca bệnh (F1, F2, F3…) để triển khai ngay các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức 

khỏe theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác cách ly y tế tại nhà, nơi 

lưu trú đối với các công dân đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Những trường 

hợp gia đình không có phòng cách ly riêng, không có khu vực vệ sinh riêng hoặc 

không đảm bảo các điều kiện để cách ly tại nhà, yêu cầu đưa đối tượng đi cách ly 

y tế tập trung. Tuyệt đối không để tình trạng người cách ly tại nhà vẫn tự do đi lại, 

sinh hoạt chung với gia đình mà không được quản lý, giám sát. 

- Chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát của Tổ Covid-19 cộng đồng, kịp 

thời phát hiện những trường hợp có tiếp xúc gần với trường hợp F1 của ca bệnh 

(F0), báo cáo ngay Ban Chỉ đạo để thực hiện cách ly theo quy định.  

- Tiếp tục tuyên truyền để Nhân dân không chủ quan, lơ là, thực hiện đúng 

và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bảo đảm phương châm 

4 tại chỗ, không trông chờ vào cấp trên; chủ động phối hợp tốt giữa các lực lượng, 
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quyết tâm khống chế, kiểm soát dịch bệnh, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

- Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành chỉ đạo thành lập các chốt kiểm soát dịch 

bệnh và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với thôn Cây Sấu và thôn Làng Sảo để 

kiểm soát chặt chẽ người ra, vào các khu vực trên. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm diện 

rộng cho tất cả các trường hợp F1, F2, F3… và toàn bộ những hộ gia đình trong 

khu vực thôn Cây Sấu và thôn Làng Sảo, xã Hợp Thành. 

- Huy động thêm lực lượng cán bộ y tế từ các bệnh viện, phòng khám đa 

khoa khu vực và trạm Y tế các xã, thị trấn trong huyện tham gia vào công tác truy 

vết, lấy mẫu xét nghiệm để sớm kiểm soát tình hình. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, phương tiện, vật tư y tế, ô xy, máy 

thở…; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tham mưu, đề xuất 

thiết lập Bệnh viện dã chiến để sẵn sàng cách ly, điều trị trong trường hợp số ca 

bệnh dương tính tăng cao. 

- Chủ động sẵn sàng xe cấp cứu đưa, đón hoặc tiếp nhận bệnh nhân vào 

điều trị, ca bệnh nghi ngờ; cách ly, theo dõi lấy mẫu xét nghiệm theo Quy trình 

tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện. Chủ động đề xuất với Sở Y tế hỗ trợ 

chuyên môn hoặc chuyển tuyến khi bệnh nhân có diễn biến phức tạp. 

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo số 

lượng vắc xin được tỉnh phân bổ.   

3. Công an huyện 

- Tiếp tục phối hợp với các lực lượng tham gia truy vết nhanh, rộng các 

trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2, F3…).  

- Chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, 

các hành vi lừa đảo, trục lợi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp 

phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo xử lý 

nghiêm kể cả xử lý hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không 

khai báo y tế, khai báo không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành 

biện pháp cách ly y tế; găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo quy định 

của pháp luật. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Chủ trì thực hiện việc cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly của 

huyện; chủ động sắp xếp người vào cách ly tại cơ sở cách ly cho phù hợp theo 

thời gian cách ly, yếu tố dịch tễ tương đồng tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở cách 

ly tập trung. 

- Tiếp tục rà soát địa điểm để bố trí thêm cơ sở cách ly tập trung trong 

trường hợp các cơ sở cách ly hiện tại bị quá tải.  
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5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể 

thao huyện 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội, chú trọng thông tin về 

các kết quả tích cực, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch 

bệnh; chủ động thông tin về kết quả điều trị, các ca tiến triển triển tốt, các ca 

mắc bệnh nặng để tránh hoang mang trong xã hội; thông tin về cách phòng 

tránh dịch bệnh, cảnh giác đối với dịch bệnh, tránh đưa các thông tin gây bi 

quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh . 

6.  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Chỉ đạo các tổ chức thành viên, các hội, chi hội cơ sở tích cực, chủ động 

phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

8. Về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện 

- Tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ mà ca bệnh (F0) 

đã từng đến. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây 

nhiễm cao như: Cafe, Karaoke, massage, Internet, trò chơi điện tử, làm đẹp, làm 

tóc… trên địa bàn xã Hợp Thành và thị trấn Sơn Dương. 

- Các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng 

phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và giảm 50% công suất 

phục vụ đến khi có chỉ đạo mới.  

- Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

huyện vẫn hoạt động bình thường theo diễn biến tình hình dịch bệnh ở Cấp độ I. 

Tuy nhiên cần bảo đảm an toàn để sản xuất và sản xuất phải đảm bảo an toàn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  
  Nơi nhận: 

- Như trên (Thực hiện); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX;  

- Lưu: VT, YT, (            b). 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Giang Tuấn Anh 
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