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

chống dịch Covid-19, hạn chế không để 

dịch lây lan trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lệ Thủy, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

 

              Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị;  

- Thủ trưởng các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1507/UBND-NCVX ngày 10/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế 

không để dịch lây lan trên địa bàn tỉnh, UBND huyện yêu cầu các phòng ban, 

ngành, đoàn thể cấp huyện; các cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn; UBND các xã, 

thị trấn, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

như sau: 

1. Tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, giữ vững kết 

quả đã đạt được, không để dịch lây lan trên địa bàn huyện. Chủ động triển khai 

các phương án phòng chống dịch với phương châm “sớm hơn một bước, cao hơn 

một cấp” để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện 

nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của nhân dân. Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao, chủ động quán triệt và tổ chức thực hiện ngay các nội dung 

tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Truyên truyền, vận động công dân Lệ Thủy đang sinh sống, học tập, làm 

việc, lưu trú tại các tỉnh, thành phố trong cả nước chấp hành tốt các quy định 

phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chính quyền sở tại; 

không rời khỏi địa phương nơi lưu trú trong thời gian giãn cách xã hội.  

3. Tạm dừng tiếp nhận người dân tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đến/trở về Lệ Thủy có thời điểm xuất 

phát sau ngày 31/7/2021. Những trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của UBND 

tỉnh.  

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND và 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, nắm danh 

sách các đối tượng có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn đang thực hiện giãn cách xã 

hội tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để báo cáo Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét, hỗ trợ theo chủ trương của tỉnh.  

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và các 

cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các khu vực cách ly, đảm 

bảo thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, tránh lây nhiễm chéo 



2 

 

trong khu cách ly; tổ chức chặt chẽ việc bàn giao, tiếp nhận công dân đã hoàn 

thành cách ly tập trung về nơi lưu trú tiếp tục theo dõi, giám sát y tế theo quy 

định.  

6. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn khẩn trương, 

tăng tốc thực hiện truy vết, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ 

dịch. Tiếp tục triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên để phát hiện sớm những 

đối tượng có nguy cơ cao tại các chốt kiểm dịch y tế; phối hợp với Phòng Y tế, 

Bệnh viện Đa khoa ưu tiên tiêm vắc xin để đảm bảo an toàn cho toàn bộ lực 

lượng tuyến đầu, nhất là tại các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19. 

7. BCĐ PC dịch Covid-19 huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm độ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn 

theo tiến độ cung cấp vắc xin từ Sở Y tế, hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng đảm 

bảo các quy định về quy trình tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không để xảy ra 

gián đoạn công tác tiêm chủng. 

8. Các đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục phát huy phương châm 4 tại chỗ, sẵn 

sàng phương án xử lý các tình huống phát sinh; phát huy vai trò của các lực 

lượng nòng cốt và Tổ Covid cộng đồng. Đồng thời, có hình thức biểu dương, 

khen thưởng, hỗ trợ, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích 

trong công tác phòng, chống dịch.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành 

viên tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân 

thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch Covid- 19 để ổn định tình hình dịch 

trên địa bàn.  

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị; Thủ trưởng các cơ quan 

cấp  tỉnh đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị 

liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN 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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