UBND HUYỆN LẬP THẠCH
BCĐ PCDB COVID-19
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lập Thạch, ngày24 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo PCDB Covid-19 huyện Lập Thạch
tại phiên họp ngày 24 tháng 11 năm 2021

Bắt đầu từ 8h00 ngày 24/11/2021, tại Phòng họp số 1 - Trụ sở UBND
huyện Lập Thạch, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ PCDB Covid-19 huyện
triệu tập phiên họp bàn, thống nhất triển khai chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách
trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 hiện nay. Dự hội nghị có Trưởng
BCĐ, các Phó Trưởng BCĐ huyện, Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND &
UBND huyện, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện. Sau khi nghe đại diện các cơ
quan, địa phương báo cáo, đề xuất; các đại biểu dự họp thảo luận, thống nhất.
1. Các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tập trung
cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19; thực hiện nghiêm Quyết định
số 2872/QĐ – UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban
hành Hướng dẫn tạm thời “thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
Covid – 19 trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 2875/QĐ – UBND ngày 15/10/2021
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng,
chống dịch Covid – 19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 3180/QĐ – UBND ngày
20/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “tổ chức, thực
hiện biện pháp cách l y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng,
chống dịch Covid – 19” trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 18/CT – CTUBND ngày
21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh
Covid – 19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19”
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các văn bản khác có liên quan.
2. BCĐ nhận định trường hợp bà Hà Thị Sinh – sinh ngày 08/5/1973 (số
điện thoại 0362542310) đã xét nghiệm khẳng định PCR dương tính ngày
24/11/2021 là nguồn lây cho ông Lê Thanh Thủy – Chủ tịch UBMTTQ xã Bàn
Giản đã dương tính ngày 23/11/2021. Do vậy các xã Bàn Giản, thị trấn Lập
Thạch, chợ thị trấn Lập Thạch, và các xã liên quan cần tập trung truy vết ngay
các trường hợp liên quan đến các ca bệnh F0 Hà Thị Sinh để xác định các đối
tượng F1, F2 cần xét nghiệm, xử lý theo quy định. Đảm bảo chậm nhất sau 24
giờ phải rà soát toàn bộ khu vực có liên quan đến các F0 khác (nếu có) ra khỏi
cộng đồng; chậm nhất sau 72 giờ (03 ngày) đưa địa phương trở về trạng thái bình
thường mới.
3. Công an huyện:

- Phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn để thực hiện công tác truy vết các
trường hợp có liên quan; đảm bảo việc truy vết được triển khai nhanh chóng,
không được để sót các đối tượng; phân loại từng đối tượng để giám sát, quan lý,
theo dõi; đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
- Chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn để thực hiện dán biển “Địa
điểm cách ly y tế phòng chống Covid – 19” đối với các trường hợp cách ly tại
nhà, Yêu cầu các đối tượng cách ly tại nhà thực hiện cam kết theo mẫu Quyết
định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh.
- Đề xuất BCĐ PCDB Covid – 19 huyện tổ chức chốt chặn một số điểm
cần thiết.
- Tăng cường siết chặt công tác quản lý nhân khẩu trên địa bàn; chỉ đạo
Công an cấp xã quản lý chặt địa bàn; phối hợp truy vết triệt để các trường hợp
liên quan.
4. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin
thể thao huyện: Tăng cường hơn nữa công tác thông tin về công tác phòng,
chống dịch trên địa bàn huyện; chủ động các nội dung tuyên truyền, truyền thông,
phát trên loa truyền thanh ít nhất 03 lần/ngày.
5. Phòng Tài chính: Tham mưu, đề xuất, trình UBND huyện ra Quyết
định cấp cho Trung tâm Y tế để mua ngay 5.000 Test thử Covid, kinh phí mua
sắm quần áo, bảo hộ y tế chống dịch; Kinh phí hỗ trợ cho lực lượng Y tế tham gia
chống dịch …theo đề xuất của Trung tâm Y tế.
6. Trung tâm Y tế huyện:
- Khẩn trương tham mưu, đề xuất hoàn thiện các nội dung để sớm kích
hoạt Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid – 19 tại khu vực phòng khám Đa khoa khu
vực Bắc Bình.
- Báo cáo, đề xuất UBND huyện để cấp kinh phí triển khai ngay việc mua
5.000 Test nhanh Covid – 19, các trang thiết bị bảo hộ, phòng dịch,… đảm bảo
công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn.
- Tổ chức tầm soát dịch bệnh Covid – 19 đối với các trường hợp có nguy
cơ cao; các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn toàn huyện nhằm phát hiện sớm
các trường hợp nhiễm Covid – 19 trên địa bàn.
7. Ban Quản lý dự án huyện:
- Khẩn trương thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu điều
trị Covid của huyện tại phòng khám đa khoa khu vực Bắc Bình (vệ sinh, cửa, mái,
bình nóng lạnh …) đảm bảo điều trị bệnh nhân trên địa bàn huyện.
- Rà soát lại các hạng mục của Khu cách ly tập trung trường THPT Thái
Hòa (cũ) để không để dột, nước tràn vào nhà …. đảm bảo cho việc cách ly theo
quy định.
8. Các đồng chí Thành viên BCĐ PCDB Covid – 19 của huyện; các
đoàn kiểm tra của huyện thường xuyên kiểm tra, theo dõi, bám sát tình hình công
tác PCDB của địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra đột xuất công tác PCDB ở các cơ
quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn, các Chợ, cửa hàng
kinh doanh tiện lợi,…; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Trưởng BCĐ PCDB
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huyện trong việc chỉ đạo công tác PCDB của địa phương được phân công phụ
trách.
9. UBND các xã, thị trấn:
- Chỉ đạo các thôn, TDP thực hiện nghiêm công tác rà soát tất cả các
trường hợp tiếp xúc gần với F0, F1 theo quy định; thực hiện ngay các biện pháp
cách ly y tế, theo dõi sức khỏe với từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn; tuyệt
đối không để bỏ sót các trường hợp có tiếp xúc với các ca bệnh, các trường hợp
tiếp xúc gần.
- Phát động phong trào 100% các hộ gia đình có người thường xuyên di
chuyển giữa các địa phương có tủ thuốc gia đình và chủ động tự xét nghiệm sàng
lọc Covid – 19 định kỳ hoặc ngay khi ra/vào tỉnh. Chủ động đánh giá nguy cơ của
từng khu vực, địa phương để thực hiện tầm soát kịp thời; tránh để dịch bệnh phát
sinh, lây lan trên diện rộng.
- Chỉ đạo các đồng chí Thành viên BCĐ cấp xã tăng cường bám sát từng
thôn, TDP để báo cáo, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong công tác
phòng, chống dịch Covid – 19.
- Chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản tăng cường rà soát,
phát hiện, giám sát người đến/về từ các địa phương ngoài huyện Lập Thạch, đặc
biệt là ở các vùng có nguy cơ cao để có các biện pháp giám sát, cách ly y tế phù
hợp. Thực hiện việc theo dõi, quản lý di biến động của từng thôn, TDP qua Sổ
theo dõi (hoặc Sổ Vùng Xanh).
- Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính việc không chấp hành các
quy định phòng, chống dịch như tập trung đông người, không khai báo y tế, tổ
chức cưới hỏi, làm mộ, quán Karaoke, Massa, quán nước, quán ăn, chợ, cửa hang
mua bán ….
Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ
PCDB Covid-19 huyện tại phiên họp ngày 24 tháng 11 năm 2021. BCĐ huyện
thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên:
- TT HU, HĐND (b/c);
- Trưởng, phó trưởng BCĐ huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- CPVP HĐND& UBND huyện;
- Cổng TTGTĐT huyện;
- Lưu: VT.

Hà Thị Kim Dung
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