
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 
 

 

Số:                /UBND-VX 
V/v thực hiện Thông báo Kết luận 

của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Sơn Dương, ngày         tháng 7 năm 2021 

   
 

                     Kính gửi:      

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

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Thông báo số 91/TB-UBND ngày 16/7/2021 của Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang ngày 15/7/2021, 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước vẫn đang diễn biến hết 

sức phức tạp, tại nhiều địa phương, nhất là tại các tỉnh phía Nam liên tục công bố 

ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, số ca mắc mới trong ngày liên tục tăng 

cao, đã có 25 tỉnh, thành phố đang thực hiện cách ly, phong tỏa theo Chỉ thị số 15, 

Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh tình hình dịch bệnh cơ 

bản ổn định, từ sau khi phát hiện bệnh nhân F0 (4191) đến nay đã gần 60 ngày 

không phát hiện thêm ca nhiễm mới; một số ca bệnh tái dương tính là các trường 

hợp F0 đã điều trị khỏi đón về từ tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện K Tân Triều, hiện 

đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi bảo đảm theo quy định. Dự báo trong thời 

gian tới tiếp tục có nhiều người đến và trở về huyện từ các tỉnh, thành phố đang 

có dịch COVID-19, nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện là rất cao. 

2. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập 

trung cao độ, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện tốt các chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã 

hội đạt mục tiêu kế hoạch năm 2021, lưu ý: 

2.1. Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng, thường xuyên 

rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng về từ vùng dịch, tuân thủ cách ly y tế tập 

trung, cách ly y tế tại nhà đảm bảo không để dịch bệnh xảy ra và lây nhiễm chéo 

tại các khu cách ly, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và rà soát, xét 

nghiệm COVID-19 theo quy định, đảm bảo phát hiện sớm các ca bệnh, không để 

lây lan ra cộng đồng. 

2.2. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện chủ động các biện pháp phòng ngừa không 

để dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại các khu, cụm công nghiệp; Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có khu, cụm 
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công nghiệp chịu trách nhiệm khi để xảy ra dịch tại các khu, cụm công nghiệp 

trên địa bàn quản lý. 

2.3. Cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh trên toàn quốc, các vùng 

phải phong tỏa để thông tin kịp thời tới Nhân dân, khuyến cáo người dân không 

đến các địa điểm hiện đang có dịch. 

3. Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 và Văn phòng Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cấp huyện: 

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì tham mưu, đề xuất thành lập Ban Chỉ 

đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Văn phòng 

Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của huyện theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế; phân công lãnh đạo, cán 

bộ các cơ quan, đơn vị tham gia Ban Chỉ đạo, các tiểu ban, Văn phòng Thường 

trực theo hướng dẫn của Sở Y tế.  

4. Về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; Kế hoạch triển khai công tác an toàn tiêm chủng:  

Trung tâm Y tế huyện căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế và Kế hoạch của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Phối hợp 

với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ, đội ngũ 

bác sỹ, nhân viên y tế... về công tác vận chuyển, bảo quản, tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 và xử lý sự cố sau tiêm bảo đảm theo đúng quy trình, an toàn và theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động tham mưu liên hệ nguồn vắc xin và bố trí kế 

hoạch tiêm vắc xin bảo đảm theo đúng thứ tự ưu tiên theo quy định. Rà soát trang, 

thiết bị, vật tư, nhân lực cần bổ sung, huy động để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo 

Kế hoạch; tính toán khả năng mở rộng diện tiêm bao phủ toàn huyện với thời gian 

ngắn nhất khi có dịch xảy ra trên địa bàn.  

5. Về Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh Phương án phòng, chống dịch của 

huyện khi toàn quốc có 30.000 ca nhiễm (theo Quyết định số 277/QĐ-BCĐQG 

ngày 08/7/2021 của Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viên 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút CORONA):  

Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với phòng Y tế và các cơ quan, đơn 

vị liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế 

tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung để triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, 

hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại huyện.  

6. Về việc thực hiện Văn bản số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y 

tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý, điều trị 

bệnh nhân COVID-19: 

 Căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để hướng dẫn triển 

khai thực hiện đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.  

7. Về thực hiện Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 
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01/7/2021 của Chính phủ: Giao phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, bảo đảm 

chính xác, công khai minh bạch, đúng đối tượng, không trục lợi chính sách.  

8. Về việc hỗ trợ cán bộ cho thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch: 

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế. 

 9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện: Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức về phòng, chống dịch COVID-19; huy động các nguồn lực ủng hộ cho công 

tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 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); 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX;  

- Lưu: VT, YT, (          b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Giang Tuấn Anh 
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