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Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện,
- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 huyện,
-  Đảng ủy,  Ban Chỉ  đạo phòng,  chống 
dịch Covid-19 các xã, thị trấn.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp; 
người từ vùng dịch về địa bàn huyện rất nhiều trong dịp Tết  Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022, dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Để tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban 
chỉ đạo và trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp thực hiện có 
hiệu quả một số nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ 
đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-
19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 10-CT/TU, 
ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống 
dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; bình tĩnh ứng phó trong 
mọi tình huống, diễn biến của dịch bệnh.

2- Tăng cường quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách 
ly, truy vết và điều trị; xử lý triệt để ổ dịch không để lây nhiễm ra cộng đồng. 
Triển khai thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà theo 
đúng hướng dẫn của ngành y tế đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy định.

3- Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-
19 của huyện:

- Rà soát bổ sung kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình 
huống dịch Covid-19 trên địa bàn; nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, bảo 



đảm vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” và có phương án huy 
động, bổ sung lực lượng y tế khi cần thiết. 

-  Tiếp tục triển khai Kế hoạch tiêm vắc-xin cho các đối tượng mũi 3 khi 
đến hạn, tiêm mũi 2 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi; rà soát tiêm vét cho đối 
tượng chưa được tiêm, nhất là ưu tiên đối tượng người cao tuổi, có bệnh nền,...

-  Đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ tổ chức, cá 
nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; tăng 
cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm trong công tác phòng, chống dịch.

4- Các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị 
không tổ chức liên hoan, gặp mặt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022; hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết để 
tránh lây nhiễm dịch bệnh.

5- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch 
Covid-19, nhất là biện pháp 5K, nâng cao ý thức người dân tự bảo vệ sức khỏe 
cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

6- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền, Huyện 
ủy viên, các thành viên Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy các cấp nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, chỉ đạo, đôn đốc đơn vị phụ trách triển khai 
thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban 
chỉ đạo và trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp quán triệt, 
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Ủy viên
Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ 
huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
-  Đảng  ủy,  UBND,  Ban  Chỉ  đạo  phòng, 
chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn;
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.
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