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V/v triển khai công điện khẩn 

của UBND tỉnh về việc tăng 

cường thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 

Cẩm Thuỷ, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

        - Trưởng các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; 

        - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 Hiện nay dịch bệnh trên địa bàn cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp, 

đã xuất hiện các chủng mới của virus có khả năng lây lan nhanh hơn trước, nguy 

cơ ca nhiễm xâm nhập và lây lan trong cộng đồng là rất cao. Đặc biệt trên địa 

bàn huyện đã xuất hiện đối tượng F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19. Để chủ 

động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trưởng các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện:  

1.1.Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. 

1.2. Khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả nội 

dung, yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND 

ngày 03/02/2021 (Có gửi kèm theo văn bản cho các đơn vị), chủ động vận dụng 

linh hoạt trong triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 

theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện: 

2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng 

kịch bản cho từng nội dung theo mục 3 của công điện, báo cáo chủ tịch UBND 

huyện chậm nhất vào ngày 5/2/2021. 
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2.2. Căn cứ vào các văn bản của Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện  

ban hành văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn  thực hiện việc cách ly tập trung; 

cách ly tại nhà nơi cư trú; khai báo y tế (Hướng dẫn phải rõ đối tượng nào phải 

cách ly tập trung; đối tượng nào phải cách ly tại nhà nơi cư trú; đối tượng 

nào phải khai báo y tế, cập nhật thường xuyên các địa điểm có dịch theo 

thông báo của bộ y tế v.v...)  trong phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện các 

biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo các điều kiện về cách ly tại 

nhà theo quy định và đảm bảo tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở 

cách ly tập trung cũng như lây nhiễm cho cộng đồng.  

2.3. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật tư, trang thiết bị, hóa chất, sinh 

phẩm xét nghiệm, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn 

theo phương châm 4 tại chỗ. 

3. Ban chỉ huy quân sự huyện: Chủ trì, phối hợp với TTYT huyện, công 

an huyện và các đơn vị có lien quan tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

có thể đưa vào vận hành ngay khu cách ly tập trung của huyện (nếu cần). 

4. Đề nghị các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy biên 

BCH Huyện ủy phụ trách xã, Bí thư Đẩng ủy các xã, thị trấn, lãnh đạo,chỉ đạo 

quyết liệt việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch 

Covid-19 tại địa phương, đơn vị mình phụ trách 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, 

quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Quá trình thực hiện, nếu có nội 

dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo 

xử lý. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên;  

- TT HU-HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Website huyện; 

- Lưu VT.                                                    
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Đình Hùng 
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