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Kính gửi:   

-    Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

-    Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Tình hình dịch Covid-19 trong những ngày gần đây tiếp tục diễn biến phức 

tạp, trên địa bàn huyện đã xuất hiện một số ca F0 ngoài cộng đồng. Trong khoảng 
thời gian ngắn, số F0 trên địa bàn huyện tăng cao, diễn biến phức tạp, đặc biệt tại 

thị trấn Đồng Đăng, các xã giáp ranh của Thị trấn Đồng Đăng và khu vực cửa khẩu 
Quốc tế Hữu Nghị. Để kiểm soát chặt chẽ, hạn chế thấp nhất dịch Covid-19 bùng 

phát, lây lan trong cộng đồng và kịp thời xử lý tình huống khi có dịch xảy ra, 
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, cơ quan liên quan theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ 
sau: 

1. UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là xã, thị trấn có các ca bệnh F0 

- Sau khi phát hiện các ca dương tính với với SARS-CoV-2 (từ kết quả tét 
nhanh) hoặc các ca bệnh được xác định  là F0 (từ kết qủa phân tích PCR), BCĐ xã, 

thị trấn chủ động phối hợp với Trung tâm y tế huyện và các cơ quan liên quan thực 
hiện ngay các biện pháp khoanh vùng, thần tốc truy vết; kịp thời tuyên truyền, vận 

động nhân dân không hoang mang, lo lắng và phối hợp cùng chính quyền địa 
phương tham gia phòng chống dịch; kịp thời thông báo thông tin lịch trình di 

chuyển, tiếp xúc trong cộng đồng của ca bệnh F0 để các tổ chức, cá nhân liên quan 
biết và phối hợp thực hiện truy vết triệt để, phòng tránh lây nhiễm theo quy định.  

Thực hiện tốt phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”(1) trong quá trình phòng, 
chống dịch. 

- Hiện tại các khu vực cách lý tập trung của huyện đang tạm thời quá tải, 
trong khi số lượng các F1 có chiều hướng gia tăng, BCĐ xã, thị trấn chủ động rà 

soát, đề xuất địa điểm lựa chọn làm nơi cách ly tập trung cho các đối tượng diện F1 
để đáp ứng kịp khi tình hình dịch diễn biến phức tạp. Chủ động chuẩn bị tốt cơ sở 
vật chất tại khu vực cách ly tập trung ở địa bàn, chuẩn bị đủ các điều kiện thiết yếu 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho nhân dân tại khu cách cách ly, đặc biệt là 
khu vực cách ly có người già, trẻ nhỏ, học sinh.  

                                        
1.  3 trước gồm: Nhận diện trước; chuẩn bị phương án, lực lượng, vật tư trước; chủ động phát hiện, hành động xử lý 

trước 

  4 tại chỗ gồm: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.  
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Đảm bảo các phương án an toàn tuyệt đối cho người trong khu vực cách ly, 
không để xảy ra các tại nạn thương tích cho trẻ nhỏ, học sinh, không để tình trạng 

lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly; không bố trí trẻ em, học sinh, người chưa 
được tiêm đủ 2 mũi vacxin phòng Covid-19 ở gần các trường hợp F1 là lái xe 

đường dài, người về từ vùng dịch, người có yếu tố dịch tễ phức tạp, có nguy cơ cao 
chuyển sang F0.  

- Tiếp tục kích hoạt và phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Tổ Covid 
cộng đồng trong việc thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
đối tượng” để tập trung truy vết, điều tra, đưa đi cách ly; tuyên truyền, vận động, 

nhắc nhở người dân thực hiện khai báo y tế kịp thời, trung thực và tự giác thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

Tăng cường huy động các tình nguyện viên năng động, tích cực có đủ sức 
khỏe và tinh thần trách nhiệm cao trong các đoàn thể xã hội, nhà trường, trong 

nhân dân để tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phòng, chống dịch 
Covid-19. 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Huyện 
ủy, UBND huyện, văn bản hướng dẫn của ngành y tế và các cơ quan chuyên môn 

liên quan về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quan điểm chống 
dịch như chống giặc, thực hiện phòng chống dịch trong thế chủ động. Tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ, lúng túng trong ứng phó 
với diễn biến mới của dịch bệnh.  

Phát huy vài trò chủ động, sáng tạo, linh hoạt, khoa học trong chỉ đạo, điều 

hành của trưởng, phó ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Kịp 
thời thông tin, báo cáo tình hình phòng chống dịch trên địa bàn cho lãnh đạo cấp 

trên và người được phân công phụ trách. 

2. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh 

kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 - 15 tuổi. Tham mưu 
đánh giá tình hình cấp độ dịch bệnh thực tế trên địa bàn huyện để quyết định các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho phù hợp, hiệu quả, bảo đảm vừa thực 
hiện phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động dự phòng các 

phương tiện, vật tư y tế chuyên dùng cho công tác phòng chống dịch để kịp thời 
tác nghiệp trong các tình huống phát sinh đột xuất. 

Chủ động rà soát, phân tích diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, đặc biệt là 
truy vết nguyên nhân, nguồn gốc lây nhiễm dịch trong cộng đồng tại mộ số khu 

vực có nguy cơ lây nhiễm cao để đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời; chủ 
động phát hiện và tổ chức phòng dịch từ xa, từ sớm. 

 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động chỉ đạo thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch trong nhà trường; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch 
tại trường học. Trong điều kiện học sinh không thể đến trường vì ảnh hưởng của 

dịch Covid-19, các nhà trường kịp thời triển khai phương án tổ chức dạy học, 
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hướng dẫn học sinh ôn tập đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực 
tế;  

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và cơ quan liên quan thực hiện 
nghiêm túc nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (báo cáo); 
- BCĐ PC COVID-19 huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- C, PCVP; 
- Lưu: VT. 

   KT. CHỦ TỊCH 
   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                   
                 Nguyễn Văn Thịnh 
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