
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

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

chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn Dương, ngày         tháng 02 năm 2022 

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Trong những ngày qua dịch Covid-19 trên địa bàn huyện tiếp tục có những 

diễn biến hết sức phức tạp, số ca bệnh (F0) tăng lên hằng ngày (ngày 10/02/2022 
phát hiện 118 F0). Theo báo cáo đánh giá cấp độ dịch, đến ngày 10/02/2022 toàn 

huyện dịch bệnh đang ở cấp độ 2, tương đương mức nguy cơ trung bình; trong đó 
02 xã ở cấp độ 3, mức nguy cơ cao (Sơn Nam, Quyết Thắng); 16 xã, thị trấn cấp độ 
2 và 13 xã cấp độ 1. Nguyên nhân bùng phát dịch chủ yếu do công tác quản lý, 

kiểm soát người về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua không tốt, nhiều 
trường hợp nhiễm bệnh về địa phương không được phát hiện kịp thời; việc quản lý, 

cách ly đối với các trường hợp F1, F0 tại các xã, thị trấn chưa được chặt chẽ; ý thức 
chấp hành biện pháp phòng, chống dịch của người dân còn hạn chế. 

 Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời 
khống chế, ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh và triển khai thực hiện tốt nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển 
khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời ngăn 

chặn, khống chế ngay các ổ dịch đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, tập trung 
vào một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1.1. Quản lý chặt chẽ đối tượng F0: Khi có kết quả xét nghiệm dương tính 

với Covid-19 yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp điều trị, cách ly F0 tại Cơ sở 
tập trung của huyện, của xã, không để F0 tiếp xúc với những người xung quanh; 

chỉ cho cách ly, điều trị F0 tại nhà khi có đầy đủ các điều kiện theo đúng quy định 
và hướng dẫn của ngành y tế. 

1.2. Quản lý, cách ly đối tượng F1: Cách ly tuyệt đối các trường hợp có tiếp 
xúc gần (F1) giống như cách ly, điều trị F0 tại nhà và theo đúng hướng dẫn của Bộ 

Y tế tại Văn bản số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 và Kế hoạch số 1315/KH-
SYT ngày 27/12/2021 của Sở Y tế. 

1.3. Quản lý người đến và trở về địa phương:  

- Tăng cường kiểm soát người đến và trở về địa phương thông qua hoạt động 

giám sát của Tổ Covid cộng đồng; tăng cường tuyên truyền cho người dân hạn chế 
đi lại, giao lưu giữa các vùng, các địa phương khi không có việc thật sự cần thiết, 
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hạn chế tập trung đông người; động viên, khuyến khích người từ nơi khác đến hoặc 
về địa phương tự làm xét nghiệm để phát hiện sớm dịch bệnh. 

- Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy 
định phòng, chống dịch của doanh nghiệp; người lao động đi, về trong ngày phải 
thực hiện nghiêm quy định “một cung đường, hai điểm đến”; hằng tuần phải tự làm 

xét nghiệm để phát hiện sớm dịch bệnh Covid-19. 

1.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của 
người dân về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm quy định 5K + vắc 

xin, hạn chế tụ tập, ăn uống... làm tăng nguy cơ bùng phát dịch. 

1.5. Về tổ chức thực hiện các hoạt động trong tình hình dịch: 

- Không tổ chức các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần 
thiết; trường hợp bắt buộc phải tổ chức thì hạn chế số lượng người tham dự và thực 
hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch.  

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu hoạt động bình thường; cơ sở cung 
cấp dịch vụ ăn uống, thể thao, giải trí... hoạt động 50% công suất phục vụ, đảm bảo 
khoảng cách an toàn và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định của ngành y tế. 

- Đối với các địa phương dịch bệnh ở cấp độ 3, 4: Không tổ chức các hoạt 
động có tập trung đông người, nếu bắt buộc thực hiện phải được sự nhất trí của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện và Trưởng Ban Chỉ đạo huyện. Các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ cafe, thể thao, giải trí (Internet, karaoke, massage, xông hơi....) ngừng hoạt 

động đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.  

- Các hoạt động sản xuất, giao thương, lưu thông hàng hóa, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục triển khai thực hiện bình thường theo Kế 

hoạch của Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Giao nhiệm vụ: 

2.1. Trung tâm Y tế huyện: 

- Khẩn trương triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện; ngăn chặn, khống chế ngay các ổ dịch đang có nguy bùng phát 
rộng trên địa bàn huyện. 

- Cung ứng kịp thời trang thiết bị y tế, thuốc, phương tiện cấp cứu cho các cơ 

sở thu dung, điều trị Covid-19 trên địa bàn huyện và đối tượng F0 đang điều trị tại 
nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế; tuyệt đối không để các trường hợp F0 khi phát 

hiện dương tính mà không được tư vấn, chăm sóc, điều trị. 

- Tập huấn, hướng dẫn biện pháp về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán 

bộ y tế tại các cơ sở thu dung, điều trị F0 và trạm Y tế lưu động để chăm sóc, theo 
dõi, điều trị F0 theo đúng quy định của ngành y tế. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho 

các đối tượng đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban 
nhân dân tỉnh và Kế hoạch của Sở Y tế. 
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2.2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể 
thao huyện:  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện việc hoạt động các khu du lịch, các 

điểm thăm quan, tâm linh; hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự 
kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động... theo từng tình 

huống, cấp độ dịch cụ thể. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với Công 
an huyện kiểm soát chặt chẽ các thông tin trong dự luận, mạng xã hội, kịp thời xử lý 

nghiêm thông tin sai sự thật, bịa đặt, kích động về công tác phòng, chống dịch bệnh. 

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

các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, 
các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; về 

các biện pháp phòng, chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng; 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 nhiều hơn nữa 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. 

2.3. Công an huyện: 

- Chỉ đạo lực lượng cán bộ chiến sỹ, Công an các xã, thị trấn đảm bảo an 

ninh, trật tự tại các cơ sở cách ly, điều trị F0 và quản lý F1, F0 tại nhà, tuyệt đối 
không để đối tượng đang cách ly, điều trị chống đối, chốn khỏi khu vực cách ly gây 

mất an ninh trật tự và tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

- Phối hợp với phòng Y tế, phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện và xử phạt nghiêm các trường 
hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật. 

2.4. Các cơ quan, đơn vị, thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực và địa bàn 
được phân công phụ trách tăng cường bắm, nắm cơ sở; kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 
đúng quy định. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và địa bàn 
được phân công phụ trách. 

2.5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, không chông chờ vào cấp  trên; quản lý, theo 
dõi, điều trị các trường hợp F0, cách ly đối tượng F1 trên địa bàn theo đúng hướng 

dẫn của ngành y tế.  

- Củng cố, kiện toàn các Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng; tăng cường động 
viên, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát đối với công dân đến và trở về địa bàn  

yêu cầu khai báo y tế và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  
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- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống 
dịch, quy định 5K, tiêm vắc xin phòng bệnh; vận động nhân dân không đi lại, giao 

lưu giữa các vùng khi không có việc thật sự cần thiết; tuyên truyền người dân nêu 
cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong phòng, chống dịch; quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch...; yêu cầu người lao động 
tại các doanh nghiệp đi/về trong ngày phải thực hiện nghiêm quy định của doanh 

nghiệp và địa phương trong công tác phòng, chống dịch. 

- Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp không chấp hành 

quy định về phòng, chống dịch làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, 
trực tiếp xử phạt hoặc đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện xử phạt vi phạm hành 

chính theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về 
diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được phân công phụ trách. 

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); 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo); 
- Sở Y tế; 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 
- 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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