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KHẨN
THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc
họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện chương trình công tác tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm công tác
tháng 5 năm 2021. Chiều ngày 27/4/2021, tại phòng họp HĐND và UBND
huyện, đồng chí Lù Văn Cường - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện chủ trì cuộc họp trực tuyến
triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.
Mời tham dự cuộc họp có đồng chí Mè Thị Hà - Phó Bí thư Thường trực
huyện uỷ; Thành viên Ban chỉ đạo huyện; Ban chỉ đạo các xã, thị trấn.
Hội nghị đã nghe đồng chí Lù Văn Cường - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện thông
tin diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới, quán triệt nội dung hội
nghị. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự tại điểm cầu
của huyện và điểm cầu các xã, thị trấn, đồng chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư
huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 huyện kết luận, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan,
như sau:
1. Trung tâm Y tế huyện (cơ quan Thường trực BCĐ huyện)
- Tham mưu dự thảo Kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch
Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và trong quá trình diễn ra bầu cử Đại biểu
Quốc hội khoá VI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
trình Thường trực UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND) thời gian
chậm nhất trước ngày 29/4/2021.
- Xây dựng dự thảo phương án đảm bảo phòng chống dịch, trong quá
trình bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá VI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026; trường hợp có 01 bản hoặc 01 xã có dịch phải thực hiện
cách ly để phòng chống dịch Covid-19 trình Thường trực UBND huyện (qua
Văn phòng HĐND và UBND) thời gian chậm nhất trước ngày 29/4/2021.
- Rà soát lại cơ sở vật chất và sẵn sàng khởi động lại các điểm cách ly tập
trung tại xã Chiềng Khoi, xây dựng các phương án dự phòng khởi động lại khu
cách ly tại Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp và Trường Nội trú huyện khi cần;
phối hợp với 4 xã: Chiềng Tương, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Chiềng On xây
dựng phương án duy trì mỗi xã 1 điểm cách ly tập trung khi có dịch, thời gian
chậm nhất trước ngày 5/5/2021.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn rà soát lại vật tư, hoá chất
đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch trong bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá
VI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lập dự toán vật
tư, hóa chất cần thiết để phòng chống dịch trước, trong và sau bầu cử; tổ chức
phun khử khuẩn tại các điểm bầu cử.
- Xây dựng nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid19 gửi Trung tâm Truyền thông - Văn hoá, UBND xã, thị trấn, các điểm bầu cử
để tổ chức tuyên truyền, thời gian chậm nhất trước ngày 05/5/2021.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tiêm vắc xin
phòng Covid-19 đợt 1 cho các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày
26/2/2021 của Chính phủ.
- Lập dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động phòng, chống Covid-19 trong
thời gian tới gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp.
3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tăng cường thời lượng tuyên truyền hàng ngày, hàng tuần để thông tin
đến người dân không được chủ quan, kiên quyết thực hiện nghiêm, triệt để các
quy định về phòng, chống dịch đặc biệt khi tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn
biến phức tạp và ngày Bầu cử đang đến gần, tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 với thông
điệp 5K “Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế”.
4. UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo thông điệp của Bộ Y tế: “Khẩu trang,
Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế”
- Xây dựng phương án đáp ứng đảm bảo phòng chống dịch, thực hiện bầu
cử Đại biểu Quốc hội khoá VI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 trong tình huống có 01 bản, tiểu khu và cả xã khi có dịch phải thực
hiện cách ly tập trung.
- Xây dựng phương án thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống
dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó phân công cụ thể: Người điều hành, lực
lượng thực hiện nhiệm vụ: hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự… tại cơ sở cách ly.
Đảm bảo cơ sở cách ly có thể kích hoạt và đi vào hoạt động khi cần thiết. Riêng
4 xã: Chiềng Tương, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Chiềng On xây dựng
phương án duy trì mỗi xã 1 điểm cách ly tập trung và sãn sàng tiếp nhận
người cách ly khi cần, thời gian chậm nhất trước ngày 5/5/2020 và phối hợp
với Đồn Biên phòng Chiềng On, Chiềng Tương tăng cường lực lượng dân
quân tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.
- Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho các điểm tổ chức bầu cử,
chỉ đạo bố trí nhân lực thực hiện tiếp nhận và phối hợp với Trung tâm y tế, Trạm
y tế xã tổ chức phun khử khuẩn tại các điểm Bầu cử trên địa bàn.
- Tạm dừng các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; đám hiếu, hỷ
phải có biên pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền vận động thực hiện các biện
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pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong các sự kiện tập trung đông người.
- Kiểm soát chặt chẽ người đi về từ ngoài huyện, ngoài tỉnh; đặc biệt là tăng
cường tuyên truyền về những chi phí người cách ly phải nộp phí khi thực hiện cách
ly tập trung (theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ).
5. Đồn biên phòng Chiềng On, Đồn biên phòng Chiền Tương
Tiếp tục thực hiện giám sát người nhập cảnh vào địa bàn qua các Trạm
kiểm soát, các đường mòn, lối mở trên địa bàn huyện. Tăng cường phối hợp với
chính quyền địa phương tăng cường tuyền truyền nâng cao nhận thức của nhân
dân các xã biên giới trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
6. Các cơ quan, đơn vị
- Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị
hạn chế đi ra khỏi địa bàn tỉnh khi không thật cần thiết.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện triển khai
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu đảm bảo kinh phí và hướng dẫn các đơn vị dự toán thực hiện
công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định.
Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Lù Văn Cường, Chủ tịch
UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 huyện tại cuộc họp
trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
huyện. UBND huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Thường Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Thường trực UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo covid-19 của huyện;
- Ban Chỉ đạo covid-19 của các xã, Thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, Giang .....b.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hưởng
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