
ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM
HUYỆN ỦY LÝ NHÂN

*
Số 240-CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lý Nhân, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;
- Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy;
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc 
Huyện ủy, UBND huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

Vào 01 giờ ngày 29/4/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam 
thông  báo  có  kết  quả  xét  nghiệm dương  tính  với  Covid-19  của  công  dân 
Nguyễn Văn Đại, thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý. Qua khai báo và truy vết nhanh, 
bước đầu đã xác định được 19 trường hợp F1, 6 trường hợp F2.

Trước diễn biến rất phức tạp và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-
19 trong cộng đồng trên địa bàn huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu 
Ủy ban nhân dân huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành 
từ huyện đến cơ sở, nhất là xã Đạo Lý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1- Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ 
đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 
dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế; cần tập trung cao trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 cũng như 
chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2- Ủy ban nhân dân huyện:
- Chỉ đạo tập trung cao độ cho việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các 

trường hợp F1, F2 có liên quan để khoanh vùng, dập dịch. Dự báo tình hình 
để nhanh chóng xác định đúng nguy cơ cụ thể của từng địa phương, đơn vị, 
khu dân cư theo các cấp độ (nguy cơ cao, nguy cơ, nguy cơ thấp) để triển 
khai có hiệu quả kịch bản ứng phó, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, kể cả tình huống phải tiến hành cách ly xã hội. Đối với khu vực 
nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Đại, thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý triển khai ngay 
việc lập chốt kiểm soát dịch bệnh.



- Rà soát, kiểm tra, củng cố các địa điểm cách ly tập trung của huyện; 
chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, nhân lực và các điều kiện 
cần thiết để ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống dịch bệnh xảy 
ra. Thực hiện tốt phương  châm “4 tại chỗ”, cấp nào chủ động ở cấp đó, địa 
phương nào chủ động địa phương đó.

- Phân nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 của huyện để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội 
dung liên quan công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

3- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng 
cách tại nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người; các công sở, cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân 
nhiệt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch 
bệnh. Tạm dừng hoặc tạm hoãn các hoạt động, hội nghị tập trung đông người.

4- Đẩy mạnh công tác  tuyên  truyền,  phổ biến  các  biện  pháp phòng, 
chống dịch bệnh để nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch 
bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhất là thực hiện tốt “Thông điệp  
5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

5- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, trực tiếp là đồng chí bí thư đảng ủy 
và đồng chí  chủ tịch UBND xã,  thị  trấn tập trung lãnh đạo,  chỉ  đạo;  khẩn 
trương rà soát phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, 
thiết bị, vật tư y tế… cho việc dự phòng, cách ly, điều trị, sẵn sàng ứng phó 
trong mọi tình huống.

6-  Giao Văn phòng Huyện ủy phối hợp các cơ quan liên quan thường 
xuyên theo dõi việc thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; 
thường xuyên tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy.

Yêu cầu UBND huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, 
đoàn thể từ huyện đến cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, (để báo cáo)
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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