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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện, 

Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện 

tại cuộc ngày 04/11/2021 

 

Ngày 04/11/2021, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

huyện tổ chức họp trực tuyến để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Cuộc họp do đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện, 

Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện chủ trì; 

đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng chí Nguyễn 

Xuân Nhẫn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện dự và chỉ đạo cuộc họp; thành phần tại điểm cầu 

huyện có đồng chí thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

huyện; thành phần dự họp tại điểm cầu các xã gồm có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch UBND và thành viên Ban Chỉ đạo xã.  

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo và thảo luận tại cuộc 

họp; đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện thống nhất kết luận như sau: 

1. Đối với các xã, thị trấn: Phố Ràng, Tân Dương, Vĩnh Yên, Nghĩa Đô, 

Xuân Thượng: 

- Tạm dừng các hoạt động Lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể 

thao; tiệc cưới, hỏi, các hoạt động liên hoan, gặp mặt; các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

không thiết yếu: Khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, 

karaoke, mát-xa, xông hơi, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm 

cung cấp dịch vụ internet công cộng, phòng tập gym, Yoga, Bi-a, các hoạt động kinh 

doanh trên vỉa hè… 

- Đối với việc tổ chức lễ tang tại gia đình cần tổ chức gọn nhẹ và phải đảm 

bảo các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng 

cách an toàn. 
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- Đối với nhà hàng ăn uống, quán cơm, ăn sáng, quán café, giải khát,…, không 

phục vụ tại chỗ, chỉ bán cho khách mang về. 

2. Các trường học trên địa bàn tạm dừng việc dạy học trực tiếp. Giao cho 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các nhà trường và trao đổi, thống nhất 

với Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến Trường THPT và Trường PTDTNT THCS 

và THPT huyện. Riêng Trường THPT và Trường PTDTNT THCS và THPT huyện 

tạm dừng việc dạy học tuy nhiên vẫn để các em học sinh ở lại trường và đảm bảo 

các điều kiện ăn, ở cho các học sinh. 

3. Truy vết các trường hợp F1, F2 

- Giao cho Công an huyện thành lập các Tổ truy vết để chủ trì, phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn Phố Ràng, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Dương, Xuân Thượng 

khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 theo nguyên tắc truy vết hết F1 rồi tiến 

hành truy vết F2 (thời gian từ ngày 29/10 đến nay).  

- Các trường hợp F1 tổ chức cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của 

huyện và lấy mẫu test nhanh, xét nghiệm PCR theo quy định. 

- Các trường hợp F2 tổ chức cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm theo quy 

định. 

4. UBND thị trấn Phố Ràng 

Chủ trì, phối với Công an huyên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y 

tế xác định khu vực phòng để tiến hành thiết lập khu cách ly tạm thời (Khu vực nhà 

trọ, khu Chợ phố Ràng…). 

Huy động các ban, ngành, đoàn thể, các Tổ trưởng tổ dân phố thông báo, vận 

động người dân, hộ tiểu khu vực Chợ Phố Ràng, các hộ bán hàng rong đến Nhà thi 

đấu Trung tâm Văn hóa thể thao, truyền thông huyện lấy mẫu test nhanh Covid-19; 

thời gian từ 17h30’ ngày 04/11/2021. 

5. Trung tâm Y tế: 

- Tham mưu thành lập Tổ lấy mẫu xét nghiệm tiến hành lấy mẫu test nhanh 

và xét nghiệm toàn bộ các trường hợp F1, F2 và các hộ dân, tiểu thương khu vực 

Chợ Phố Ràng; Chợ Nghĩa Đô. 

- Tham mưu ban hành thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan 

đến trường hợp F0. 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về diễn biến, tình hình dịch bệnh 

để kịp thời tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ theo 

hướng dẫn của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh. Chuẩn bị đầy đủ các 
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điều kiện về nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế, trang bị bảo hộ…. 

sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh. 

6. Bệnh viện đa khoa huyện: 

Khẩn trương xác định các nhân viên có tiếp xúc gần với trường hợp F0 để 

cách ly tại Khoa truyền nhiễm Bệnh viện. 

Tổ chức phun khử trung tiêu độc toàn bộ khu vực liên quan đến bệnh nhân 

F0. 

Phối hợp với Công an huyện truy vết toàn bộ các trường hợp đến thăm, khám 

và điều trị tại bệnh viện có tiếp xúc gần với ca F0. 

7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cách ly các 

trường hợp F1 theo quy định. Cử lực lượng tham gia kiểm soát tại các khu vực phong 

tỏa, cách ly. 

 8. Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông: Tăng cường công tác tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức tuyên truyền lưu động về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại trung tâm các xã, thị trấn, khu vục họp chợ, nơi tập 

trung đông người. 

 9. Các điểm tiêm chủng tiếp tục thực hiện việc tiêm phòng Covid-19 tuy nhiên 

phải đảm bảo giãn cách và các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Riêng 

điểm tiêm tại Bệnh viện đa khoa huyện tạm dừng việc tiêm tại Bệnh viện mà tổ chức 

tiêm tại các xã theo phân công. 

10. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Tạm dừng toàn bộ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, cuộc làm việc không 

cần thiết để tập trung  vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khuyến khích 

cán bộ làm việc trực tuyến. 

 - Dừng việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc điểm của huyện và 

các xã, thị trấn. 

 - Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ công tác tự quản phòng chống dịch 

COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố, đặc biệt vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng 

thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong 

thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình 

hình từng nhà, từng người, tình hình người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có 

biện pháp phòng chống dịch thích hợp, kịp thời; quản lý chặt chẽ những trường hợp 

cách ly tại nhà (F2) và những công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải 

tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà theo quy định. 
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- Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19, tuyên 

truyền thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – 

Khai báo y tế” của Bộ Y tế. 

 - Tăng cường vận động Nhân dân không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục 

thực hiện đúng, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19; hạn chế ra khỏi 

nhà trừ trường hợp cần thiết. 

Các nội dung trên bắt đầu thực hiện từ 19h00’ ngày 04/11/2021 cho đến khi 

có thông báo mới. Căn cứ vào diễn biến, tình hình dịch bệnh Ban Chỉ đạo huyện, 

UBND huyện, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện sẽ có 

chỉ đạo điều chỉnh bổ sung các hoạt cho phù hợp. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ 

huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 

04/11/2021; Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị 

liên quan biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo PCDB; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, TH. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nguyễn Văn Lý 
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