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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc Họp
về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày 20 tháng 7 năm 2021, UBND huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống
COVID-19 huyện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có
đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là thành viên Ban
chỉ đạo phòng, chống dịch COVID19 của huyện, đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn. Để khẩn trương triển khai và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:
Trước tình hình dịch COVID-19 ở nước ta vẫn diễn biến rất phức tạp, nhất là tại
thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Nam và thành phố Hà Nội; luôn thường trực
nguy cơ cao có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn huyện. Để triển khai
thực hiện quyết liệt hơn nữa, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19,
đồng thời duy trì phát triển kinh tế - xã hội; UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 của huyện yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng,
chống dịch bệnh với tinh thần "chống dịch như chống giặc", không được chủ quan, lơ là,
song phải bình tĩnh ứng phó với các diễn biến của dịch với cách làm chủ động, sáng tạo,
khoa học; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương
Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các Bộ, ngành Trung
ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên cập nhật những chỉ đạo, hướng
dẫn mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực
chất và hiệu quả.
2. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa - Thông
tin, Phòng Kinh tế- Hạ tầng phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn
tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng,
chống dịch, nhất là đối với các nơi có nguy cơ cao như: các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất,
chợ dân sinh, nhà ga, bến xe, trung tâm thương mại, cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp lớn
sử dụng nhiều lao động… Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát công tác phòng,
chống dịch trong phạm vi, địa bàn quản lý; cấp trên kiểm tra cấp dưới; cấp huyện kiểm
tra cấp xã; cấp xã kiểm tra các thôn, xóm, tổ dân phố; tổ COVID-19 cộng đồng kiểm tra,
giám sát cá nhân, gia đình.

3. Phòng Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, xây dựng
phương án, kịch bản phòng chống dịch trên diện rộng với 100 ca nhiễm, 500 ca nhiễm,
1000 ca nhiễm…; UBND các xã, thị trấn xây dựng kịch bản phòng chống dịch trên địa
bàn với các mức độ cao hơn. Đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng
phó hiệu quả với mọi tình huống của dịch bệnh theo nguyên tắc 4 tại chỗ, trên tinh thần
tự chủ, tự lực, tự chịu trách nhiệm.
4. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng công an xã, các lực lượng chức năng,
tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng, trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố rà
soát từng hộ gia đình, yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống
dịch, nhất là khai báo biến động nhân khẩu, kịp thời khai báo y tế đối với các trường hợp
người thân từ tỉnh ngoài về địa bàn. UBND các xã, thị trấn tổng hợp kết quả thực hiện,
báo cáo UBND huyện (qua phòng Y tế, Công an huyện, Văn phòng HĐND-UBND
huyện) trước 9 giờ ngày 27/7/2021. Phòng Y tế tổng hợp báo cáo Sở Y tế, Công an tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh trước 15 giờ ngày 27/7/2021.
5. Việc đón nhận người dân từ các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ
thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về địa bàn huyện: Phòng Y tế, Trung tâm y tế,
Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn đón nhận người dân
về nơi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Sau khi có
kết quả xét nghiệm, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự
huyện sàng lọc, phân loại (nếu âm tính và không có yếu tố dịch tễ) thì thực hiện cách ly
y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày trở về huyện, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe theo
quy định của ngành y tế và phải thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ
13 trong thời gian cách ly tại nhà.
6. Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua; thực
hiện tốt mục tiêu kiểm soát dịch, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cụ thể:
- Phòng Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu quyết định thành
lập 08 chốt kiểm dịch trên địa bàn 7 xã (Mỹ Hà 02 chốt, Mỹ Tân 01 chốt, Mỹ Trung 01
chốt, Mỹ Thắng 01 chốt, Mỹ phúc 01 chốt, Mỹ Tiến 01 chốt, Mỹ Thuận 01 chốt); tham
mưu bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch 24/24h.
- Từ 12h00 ngày 21/7/2021:
+ Yêu cầu tất cả người vào địa bàn tỉnh đi qua chốt tại Quốc lộ 21A, 21 B xã Mỹ
Thuận (trừ trường hợp công vụ, ngoại giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền) phải
có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp
RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy
mẫu. Các trường hợp được vào huyện phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế với
chính quyền địa phương, trên cơ sở đó, ngành Y tế phân loại, sàng lọc để quyết định
việc lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo
quy định.

+ Đối với các trường hợp đặc biệt nhưng chưa có giấy chứng nhận kết quả xét
nghiệm thì thực hiện Test nhanh tại Trạm Y tế xã Mỹ Thuận theo quy định.
- Đối với công nhân, người lao động làm việc ở tỉnh ngoài đi về trong ngày:
+ Yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch,
thực hiện ký cam kết, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc, không tập trung đông người…
+ UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng rà soát, lập danh sách, quản lý,
giám sát chặt chẽ người lao động cư trú tại địa bàn đi ra tỉnh ngoài làm việc; đồng thời
cấp giấy xác nhận để đi qua các chốt kiểm soát hàng ngày.
7. Về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
- Ngành Y tế tiếp tục triển khai, sớm hoàn thành tiêm vắc xin đợt 3 theo chỉ đạo
của Sở Y tế.
- Ngành Y tế, Ban chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển
khai kế hoạch, phương án và chuẩn bị các điều kiện triển khai tiêm vắc xin trên diện
rộng theo Kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.
8. Về thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021
của Chính phủ.
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan được giao nhiệm vụ, các
xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo rà soát đối tượng, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh
sách trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.
- Phân công Đồng chí Lê Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ
đạo, đôn đốc triển khai thực hiện.
- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện
(qua phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng HĐND- UBND huyện) vào
15h00 hàng ngày. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Sở Lao
động- Thương binh và Xã hội trước 16h00 hàng ngày.
- Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao
động không có giao kết hợp đồng khi UBND huyện ban hành quyết định. Trên cơ sở đó,
UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng
đối tượng, công bằng, công khai theo quy định.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí kịp thời nguồn kinh
phí thực hiện chính sách hỗ trợ.
9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhất
là qua hệ thống loa tuyền thanh của xã, thị trấn và đội thông tin lưu động về tình hình
dịch COVID-19, các biện pháp về phòng, chống dịch, chính sách hỗ trợ an sinh xã hội,
để người dân hiểu, bình tĩnh, chia sẻ, ủng hộ và tích cực thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch theo quy định vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Hướng dẫn, vận
động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc hiếu, việc hỷ, giảm quy
mô, không tổ chức tập trung đông người.

10. Cán bộ, công chức, viên chức không đi ra tỉnh ngoài khi không thực sự cần
thiết, trường hợp đi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
Đồng thời tuyên truyền vận động người dân không đi ra tỉnh ngoài khi không có việc
thực sự cần thiết.
Các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển
khai, thực hiện nội dung thông báo này./.
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- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử của huyện;
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