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Số:         /UBND 

V/v triển khai công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 

trước diễn biến mới. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Thạch Hạ, ngày           tháng 01 năm 2022 

 

            Kính gửi: 
- Ban chỉ đạo chống dịch xã, các ban, ngành, đoàn thể;  

                               - Trạm Y tế, 3 Trường học; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Bí thư, thôn Trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

  Tổ Covid -19 các thôn; 

Thực hiện Thông báo số 228/TB-BCĐ ngày 30/12/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về kết luận của Đồng chí Võ Trọng Hải, 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; 

Văn bản số 3455/UBND-YT ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Tĩnh về 

việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến mới. 

Trước bối cảnh nguy cơ rất cao bùng phát dịch, nhất là sau khi ghi nhận biến 

chủng Omicron xâm nhập Việt Nam và các hoạt động tập trung đông người trong 

dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, các Lễ hội xuân năm 2022. Ủy ban nhân dân xã 

Thạch Hạ yêu cầu: Thành viên Ban chỉ đạo chống dịch xã, các ban, ngành, đoàn thể, 

các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; Bí thư, thôn Trưởng, Trưởng ban công tác 

Mặt trận, tổ Covid -19 các thôn khẩn trương tập trung, triển khai thông báo đến tận 

nhân dân nghiêm túc, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 với các nội 

dung sau đây:  

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, cán bộ tuyệt đối 

không được lơ là, chủ quan, đảm bảo thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh, kể cả những người đã tiêm đủ liều vắc xin. Thường xuyên cập nhật đầy 

đủ tình hình, diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh để nâng cao hơn nữa ý thức, tinh 

thần chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cấp ủy, chính quyền các cấp; 

gắn công tác tuyên truyền với tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm 

quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

2. Tiếp tục quản lý chặt chẽ người đến/về trên toàn xã: Yêu cầu bắt buộc 

người đến/về trên địa bàn phải thực hiện khai báo y tế. Các biện pháp cách ly, theo 

dõi sức khỏe tại nhà, xác định nhiễm bệnh… thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. 

Khuyến khích, vận động người dân không thuộc diện phải cách ly nhưng đến/về từ 

vùng nguy cơ cao, tự giác thực hiện biện pháp cách ly tại nhà để phòng ngừa, hạn 

chế nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Tăng cường các biện pháp kiểm soát, 

phát hiện các đối tượng có nguy cơ cao…  



3. Công tác cách ly, điều trị ca nhiễm: Giao Trạm Y tế chủ trì, tham mưu Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã tiếp tục duy trì công tác cách ly các trường hợp 

F1, F0 không triệu chứng tại nhà theo đúng quy định. Trường hợp F0 không thuộc 

diện được cách ly tại nhà theo quy định hiện hành, nếu có sự cam kết của bản thân 

hoặc người nhà thì căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét cho phép thực hiện cách 

ly tại nhà. Đảm bảo đủ thuốc điều trị, Oxy y tế, theo dõi sức khỏe chặt chẽ cho F0 để 

hạn chế bệnh chuyển nặng, nguy hiểm.  

4. Về việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Yêu cầu Thôn 

Trưởng các thôn tập trung chỉ đạo sâu sát các tiểu ban chỉ đạo, tổ Covid cộng đồng 

thực hiện đúng quy trình rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin trên địa bàn, 

nhất là các đối tượng trong độ tuổi, đủ điều kiện tiêm chủng nhưng chưa được tiêm. 

Thành lập các Tổ tiêm chủng vắc xin lưu động và thực hiện ngay việc tiến hành tiêm 

tại nhà cho các trường hợp khó khăn trong di chuyển. Đảm bảo 100% người trong 

độ tuổi, đủ điều kiện được tiêm chủng tiêm vắc xin (trừ trường hợp chống chỉ định). 

Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin theo các kế hoạch tiêm của UBND thành phố. 

5. Tiếp tục dừng các hoạt động, dịch vụ: Karaoke, vũ trường, các điểm cung 

cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng trên địa bàn theo văn bản của 

thành phố. Các hoạt động, dịch vụ: xông hơi, massage, bi-a được phép mở cửa trở 

lại từ 12h ngày 30/12/2021 cho đến khi có văn bản tiếp theo; yêu cầu, các cơ sở, 

người sử dụng dịch vụ phải tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định 

phòng chống dịch của ngành Y tế và cấp có thẩm quyền. 

Các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời không quá 100 người tham gia; 

người tham gia các hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh theo quy định hiện hành, tuân thủ thực hiện quy định 5K, đặc biệt là đeo 

khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, đảm bảo giãn cách; người đang trong thời 

gian tự theo dõi sức khỏe và người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, 

mất vị giác... không được tham dự. 

6. Ban công an xã: Phối hợp với các thôn: Tăng cường quản lý, giám sát 

người đến/về trên địa bàn; căn cứ cấp độ và nguy cơ dịch để xem xét tạm dừng việc 

tổ chức các lễ hội, sự kiện... cuối năm tập trung đông người. Tăng cường sự kiểm 

tra, giám sát của chính quyền địa phương, Tổ tuyên truyền và giám sát phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng, Tổ liên gia tự quản trong việc thực hiện các quy 

định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

7. Văn hóa - Thông tin: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, 11 thôn: 

Tăng cường tham mưu triển khai thường xuyên công tác thông tin tuyên truyền để 

người dân hiểu chủ trương mới của Trung ương và của tỉnh  là thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả. Thông tin kịp thời về các địa  điểm theo thông báo của 

Sở Y tế để người dân được biết, tiến hành khai báo; các giải pháp thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt qua hệ thống truyền thanh của xã, 

của thôn. 



8. Các Tổ kiểm tra liên ngành của xã, Ban Công an, theo chức năng, thẩm 

quyền tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, báo cáo hàng ngày việc thực hiện của 

các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm và thông báo công khai các trường hợp vi phạm. 

9. Giao Trạm Y tế: Bám nắm, theo dõi, đánh giá mức độ dịch bệnh COVID - 

19 trên địa bàn toàn xã, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND  xã các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp. Thường xuyên cập nhật để báo cáo lên thành phố 

khi tình hình diễn biến cấp bách của dịch để xin ý kiến chỉ đạo thêm. 

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân 

trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

11. Đề nghị Trưởng các đoàn công tác của Đảng ủy tăng cường chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát các thôn trong công tác phòng chống dịch và phát huy vai trò của cán 

bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện tốt công tác chống dịch và nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Các văn bản trước đây của Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 xã liên quan đến việc áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 có nội dung trái với Công văn này thì thực hiện theo Văn bản 

này.  

Nhận được Công văn, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị 

đóng trên địa bàn; Bí thư, thôn Trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận, tiểu ban chỉ 

đạo, tổ Covid -19 các thôn, 3 Trường học, Trạm Y tế triển khai thực hiện nghiêm 

túc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban chỉ đạo PCD Covid19 TP; (Để BC) 

- Phòng, Trung tâm Y tế TP; 

- TT Đ ủy, HĐND,UBMT TQ; 

- Ban chỉ đạo PCD Covid-19 xã; 

- Công an, Quân sự, Trạm YT, 3 Trường học; 

- Lưu: VT UBND, trạm y tế. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Trương Thế Kỷ 
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