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V/v tăng cường công tác kiểm soát
phòng, chống dịch COVID-19 trên
địa bàn huyện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạch An, ngày 17 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
(Gọi chung là các cơ quan, đơn vị)
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong những
ngày gần đây ghi nhận số ca nhiễm tăng cao (trên dưới 200 ca/ngày), đặc biệt tại
các huyện tiếp giáp với huyện Thạch An ghi nhận số ca nhiễm tăng cao (thành phố
Cao Bằng, trên dưới 100 ca/ngày; huyện Hòa An, trên dưới 30 ca/ngày; huyện
Quảng Hòa, trên dưới 20 ca/ngày), các trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng
đồng chưa rõ nguồn lây, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây
nhiễm cao như: karaoke, chợ, siêu thị, hàng quán… và các trường học.
Trong bối cảnh mùa Lễ hội năm 2022, dự báo số lượng người dân đến và
trở về địa phương, lưu trú, du lịch và dự các Lễ hội tăng cao. Nguy cơ bùng phát
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn nếu không có các biện pháp, giải pháp quyết
liệt. Để các cấp, các ngành, các địa phương tập trung được tối đa nhân lực nỗ lực
quyết tâm, quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh
COVID-19 và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết 128/NQ-CP
ngày 11/10/2021 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh
về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời nhanh chóng kiểm
soát được tình hình dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ
quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người
dân nghiêm túc thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K của Bộ Y tế; hạn chế đến các địa
điểm có nguy cơ cao, các sự kiện tập trung đông người, các Lễ hội; tăng cường quét
mã QR-Code để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.
Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bám sát tình hình, sớm phát hiện các
chủng mới xâm nhập để ngăn chặn ca lây nhiễm; tăng cường xét nghiệm tầm
soát với đối tượng có nguy cơ cao; đặc biệt chú ý công tác phòng, chống dịch tại
các khu vực tập trung đông dân cư.
2. Trung tâm Y tế và UBND các xã, thị trấn
UBND các xã, thị trấn khuyến cáo người dân hạn chế tham gia các Lễ hội,
đặc biệt là di chuyển từ các địa phương có cấp độ dịch thấp đến các địa phương

2

có cấp độ dịch cao hơn và ngược lại (trừ các hoạt động vận chuyển lưu thông
hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch
COVID- 19 cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Khuyến cáo hạn chế tối đa số người tham gia tại các đám cưới, đám hiếu,
đám giỗ, mừng thọ, tân gia... hình thức gọn nhẹ; gia đình tổ chức ký cam kết
thực hiện nghiêm với chính quyền địa phương bằng văn bản. UBND các xã, thị
trấn, Tổ COVID-19 cộng đồng giám sát việc thực hiện theo quy định.
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại các
điểm vui chơi, giải trí, các di tích lịch sử, đền, trong đó thực hiện nghiêm việc
giãn cách, luôn đeo khẩu trang, không tập trung đông người.
Tăng cường công tác kiểm soát phòng chống dịch tại các chợ, những nơi
tập trung đông người; có hình thức tuyên truyền hướng dẫn, cử người giám sát,
nhắc nhở Nhân dân tại các chợ thực hiện biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
Tiếp tục thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân
theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của huyện; đảm bảo số thuốc, ô xy
y tế, giám sát dịch, chăm sóc và điều trị người nhiễm ngay tại cơ sở.
Tập trung các nguồn lực để quyết tâm, quyết liệt, tổ chức, triển khai tiêm
vét vắc xin phòng COVID-19, thành lập các tổ tiêm vắc xin lưu động phòng
COVID-19 “đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng người” thuộc nhóm nguy cơ
cao, đảm bảo không để sót ai trong độ tuổi, đủ điều kiện tiêm chủng mà không
được tiêm vắc xin đầy đủ. Đặc biệt là những người không di chuyển được theo
nội dung Công điện số 1815/CĐ-TTg1.
Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh mô hình tổ chăm sóc y tế lưu động để kịp thời
theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe cho các trường họp F0 điều trị tại nhà, các
trường hợp F1 thực hiện cách ly tại nhà. Thực hiện thông báo số điện thoại của các
tổ chăm sóc y tế lưu động để người dân có thể liên lạc khi cần thiết theo chỉ đạo tại
Công văn 6486/SYT-NV ngày 29/12/2021 của Sở Y tế Cao Bằng về việc tổ chức,
triển khai tiếp nhận thông tin và tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ về chăm sóc, điều trị
COVID-19 qua điện thoại.
Thường xuyên cập nhật, đánh giá, xác định cấp độ dịch của các xã, các tổ
dân phố, xóm thuộc địa bàn quản lý (căn cứ kết quả đánh giá xác định cấp độ
dịch đế áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp) báo cáo UBND
huyện để ban hành quyết định phân loại cấp độ dịch của các địa phương trên địa
bàn theo quy định tại Quyết định số 218/QĐ-BYT2.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức
chính trị – xã hội
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong công tác tuyên
Ngày 26/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc quàn lý, bào vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID
19 tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID 19.
2
Ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế Ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch COVID-19”
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truyền, vận động Nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch; tiếp tục vận
động các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng
chống dịch, ủng hộ các hộ nghèo, các hộ gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Căn cứ các nội dung trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Y tế;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện;
- Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch
COVID-19 huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT.
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