
 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN PHÚ HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-UBND                                           Phú Hòa, ngày     tháng  5  năm 2021 
 

 

 

                                                              THÔNG BÁO 

Kết luận của đ/c Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND huyện  

 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Hòa 

 

Ngày 04/5/2021, Đ/c Nguyễn Bá Khải Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chủ trì cuộc họp về triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Tham dự họp có các đ/c trong Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid 19 huyện. (Vắng có lý do: đ/c Đinh Công Thạch - PCT 

UBND huyện, đ/c Trương Thanh Cường - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, đ/c Trần 

Thị Hồng Nga - Chủ tịch Hội LHPN; đ/c Huỳnh Thị Son - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 

huyện cử đ/c Trần Văn Phương - Phó CT UBMTTQVN dự thay, đ/c Đào Chu Tấn 

Đông - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng cử đ/c Phạm Tùng Tin - Phó phòng Kinh tế - 

Hạ tầng dự thay, đ/c Ngô Tấn Dự - Phó Công an huyện cử đ/c Nguyễn Anh Thi - Cán bộ 

Đội Tổng hợp dự thay, đ/c Lương Công Trình - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin cử 

đ/c Phan Thị Thanh Hoa - Phó phòng Văn hóa - Thông tin dự thay, đ/c Nguyễn Ngọc 

Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Hòa An cử đ/c Bùi Thị Nguyên Thảo - PCT UBND xã 

Hòa An dự thay, đ/c Phan Thị Lệ Thu - Chủ tịch UBND xã Hòa Định Tây cử đ/c Phạm 

Thái Hòa - PCT UBND xã Hòa Định Tây dự thay, đ/c Đặng Nho Hào - Chủ tịch UBND 

xã Hòa Quang Nam cử đ/c Phan Đình Tự - PCT UBND xã Hòa Quang Nam dự thay. 

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Y tế huyện báo cáo tóm tắt tình hình dịch 

Covid - 19 tại những Tỉnh đang có dịch nói chung, Phú Hòa nói riêng và một số ý kiến, 

kiến nghị của các thành viên BCĐ huyện; đ/c Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND huyện 

- Trưởng BCĐ huyện kết luận, chỉ đạo như sau:  

 Hiện nay, Dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến rất phức tạp; 

lực lượng chức năng đã vào cuộc thần tốc, nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại, nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh trên địa bàn huyện là rất lớn. Do đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và thành viên BCĐ huyện khẩn trương triển khai một số nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của 

Tỉnh, của Huyện. Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch đã đề ra. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Tiếp tục giám sát, theo dõi sức khỏe và áp dụng hình thức cách ly y tế phù hợp với 

từng trường hợp đến từ/đi qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc gần theo quy định của Bộ Y tế.  

- Tiếp nhận và quản lý nhà Thi đấu đa năng huyện để kích hoạt lại các hoạt động tại 

khu cách ly y tế tập trung của huyện. Khảo sát thêm 1-2 địa điểm để tham mưu Ban chủ 

đạo xây dựng bệnh viện dã chiến (khi cần thiết). 
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- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết, đảm bảo 

đủ điều kiện để đáp ứng nhanh chóng xác định ca bệnh, hạn chế thấp nhất việc lan 

rộng trong cộng đồng. 

- Dự trù kinh phí phòng, chống dịch Covid - 19, trình UBND huyện phê 

duyệt. 

- Tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm 

cao như: Chợ, trường học....và 64 điểm bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bố trí đầy đủ cán bộ y tế tham gia tại các điểm bầu cử để 

hổ trợ, hướng dẫn thực hiện đảm bảo y tế, phòng, chống dịch trong ngày tổ chức 

bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện; các phòng, ban 

liên quan và UBND các xã, thị trấn xây dựng kịch bản chi tiết cho công tác tổ chức 

bầu cử trong trường hợp địa bàn có dịch Covid-19 và đảm bảo công tác an toàn 

thực phẩm. 

3. Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình 

- Thực hiện bàn giao Nhà thi đấu đa năng huyện cho Trung tâm Y tế quản lý 

để kích hoạt lại khu cách ly y tế tập trung của huyện. 

- Tăng cường thời lượng phát sóng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để người dân chủ 

động phòng tránh, nâng cao cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng; 

lồng ghép trong công tác tuyên truyền lưu động về bầu cử Đại biểu quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh 

phí phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường kiểm tra, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề 

ra, nhất là các biện pháp như đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra 

lây nhiễm dịch bệnh. Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế. 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm thông tin người dân về địa phương từ những 

vùng có dịch theo các Thông báo của Bộ Y tế, kịp thời báo cáo Trung tâm Y tế và UBND 

huyện; đồng thời chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp 

thời cách ly theo quy định.  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng có người từ vùng dịch trở về cư trú tại địa 

phương mà không khai báo hoặc lơ là trong công tác giám sát các trường hợp cách 

ly tại nhà/nơi lưu trú. 
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- Có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền để cử tri nắm và tuân thủ nghiêm túc các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi tham gia bỏ phiếu. Các địa điểm bỏ phiếu phải tạo 

lối đi, hành lang thông thoáng và có hướng dẫn cụ thể cho cử tri tham gia bỏ phiếu, 

bảo đảm khoảng cách khi nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử vào 

hòm phiếu, đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn,... thực hiện đúng các chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh, của Huyện về các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị các điều kiện phòng dịch tại các điểm bầu cử 

(khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, phòng cách ly…) để đảm bảo hoạt động 

bầu cử được thực hiện đúng pháp luật, vừa đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch. 

- Tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo, hoạt động của các tổ/ đội phản ứng nhanh, 

thường trực 24/24h đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra. 

6. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN và các Hội, đoàn thể huyện tăng cường mạnh mẽ 

công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể xã tiếp tục 

đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chủ động thực hiện biện pháp phòng, chống lây 

nhiễm virus theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, giáo dục nâng cao nhận thức của mọi 

người dân, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; nâng cao trách nhiệm của bản thân, gia đình và cộng đồng, vận động mọi người 

dân tham gia kiểm soát chặt chẽ, cung cấp thông tin về những người đến từ vùng dịch, đặc 

biệt là những người nhập cảnh vào Việt Nam đến Phú Hòa. 

7. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tiếp tục 

phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp với ngành y tế trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh, bám sát nhiệm vụ được phân công và địa bàn phụ trách, kịp thời nắm bắt 

tình hình dịch bệnh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng BCĐ huyện. 

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn phối hợp, nghiêm túc triển khai 

thực hiện; báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định; trường hợp khó khăn, vướng 

mắc, báo cáo, đề xuất cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời, phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MT TQVN và Hội đoàn thể huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Thị Kim Chung 

 

 

 

 

 
ơ 

   
  



 4 

 

 

  

 

                     


		2021-05-04T14:33:31+0700


		2021-05-04T14:39:14+0700


		2021-05-04T14:39:14+0700


		2021-05-04T14:39:14+0700




