
UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN LỆ THỦY                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                 
 

    Số:         /UBND-YT                      Lệ thủy, ngày      tháng 6 năm 2021 
 

V/v triển khai thực hiện Thông báo  

    số 226-TB/TU về ý kiến của  

          Thường trực Tỉnh ủy. 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;  

- Thủ trưởng các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 160-CV/HU ngày 22/6/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Lệ Thủy về việc triển khai thực hiện Thông báo số 226-TB/TU về ý 

kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; thủ trưởng các cơ 

quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục 

thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và 

BCĐ PC dịch Covid-19 các cấp về công tác phòng chống dịch Covid-19. Nâng 

mức độ phòng, chống dịch lên một cấp độ, tập trung cao độ, tuyệt đối không được 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đã đạt được. 

2. BCĐ PC dịch Covid-19 huyện, BCĐ PC dịch Covid-19 các xã, thị trấn 

nâng mức độ phòng, chống dịch bệnh lên một cấp độ; chuẩn bị các điều kiện, 

phương tiện, phương án ứng phó với tình huống khi có dịch bệnh lây nhiễm xâm 

nhập vào địa bàn, cụ thể: 

2.1. BCĐ PC dịch Covid-19 huyện sẵn sàng kích hoạt khu cách ly y tế tập 

trung tại Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề cơ sở 2 xã Mai Thủy để đón công dân vào 

cách ly y tế tập trung khi có chỉ đạo; chuẩn bị các điều kiện cho cơ sở cách ly y tế 

tập trung tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS số 1 xã Kim Thủy với mức 

từ 100 - 120 giường. 

2.2. Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện, trạm Y tế các xã, thị 

trấn chuẩn bị sẵn sàng bố trí nhân lực cho việc lấy mẫu diện hẹp, diện rộng, truy 

vết, lấy mẫu xét nghiệm người lây nhiễm, khoanh vùng dập dịch. Bệnh viện Đa 

khoa huyện chuẩn bị khu vực, phương án, nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng cho khu 

vực điều trị cách ly tập trung khoảng từ 40 - 50 giường bệnh, để điều trị cho bệnh 

nhân mắc Covid-19 (+). 

3. UBND, BCĐ PCDB Covid-19 các xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng y tế, 

công an... tại địa bàn rà soát, truy vết các đối tượng đi về từ vùng dịch, nghi có dịch; 

giám sát chặt chẽ người cách ly y tế tại nhà; truy vết người tiếp xúc, nhập cảnh trái 

phép để hướng dẫn cách ly y tế phù hợp. Tiếp tục phát huy hiệu quả các tổ phòng, 
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chống Covid-19 tại các thôn, bản, tổ dân phố (Tổ Covid cộng đồng) để tăng cường 

công tác phát hiện, giám sát trong phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức (loa phát thanh, loa 

cầm tay...). 

Nâng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lên một cấp, kích 

hoạt sẵn sàng khu các ly tập trung tại các xã, thị trấn (trước đây đã xây dựng 

phương án) để cách ly cho đối tượng khi có dịch xâm nhập trên địa bàn. 

Tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 lên một 

cấp để nhân dân đề cao cảnh giác, hưởng ứng chiến lược “5K + vắc xin + công 

nghệ”, để khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy 

vết và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc 

bệnh hoặc đi về/đến từ vùng có dịch... và chấp hành nghiêm túc các biện pháp cách 

ly y tế để phòng tránh lây lan dịch bệnh. 

4. Ban Quản lý các công trình công cộng chỉ đạo Ban quản lý các chợ phối 

hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 lên một cấp tại các chợ, khu vực công cộng để người dân tự giác 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra xử lý các vi phạm về tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công 

cộng... 

Các nhà máy, cơ sở sản xuất phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19  cho công nhân, người lao động. 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; thủ trưởng 

các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch COVID - 19 huyện;  

- Đăng Website UBND huyện;  

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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