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Kính gửi:  

    - Trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 289/KHUBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 25/12/2021 của 

UBND huyện Mường Lát về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa huyện; 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; từ ngày 17/12/2021 đến 

nay trên địa bàn huyên đã ghi nhận 687 người nhiễm virus Sars-Covid2 chủ 

yếu ở các xã Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý, Pù Nhi…dự báo trong thời gian 

tới số ca bệnh sẽ tiếp tục tăng lên; nhất là dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 

khi các công dân đang sinh sống, học tập, lao động...từ các tỉnh, thành phố 

khác trong cả nước đang có dịch trở về quê ăn Tết.  

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới. Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 huyện; Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung sau:  

 1. Tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái 

từ mục tiêu “không có COVID-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”.  

1.1.Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch số 

289/KHUBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnhThanh Hóa và Kế hoạch số 

253/KH-UBND ngày 25/12/2021 của UBND huyện phù hợp với từng cấp độ 

dịch; 

1.2.Về biện pháp cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định: 

- Khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân cách ly tại nhà đảm bảo theo quy 

định: có phòng riêng, nhà riêng, chòi riêng trên nương, trên rẩy,...tránh tiếp xúc 

với người thân, hàng xóm..tuân thủ 5K trong phòng, chống dịch Covid-19. 



- Nếu cách ly tại nhà không đảm bảo quy định; các xã, thị trấn nghiên cứu 

bố trí, sắp xếp các nơi công cộng: Nhà Văn hóa, trường học (nếu không còn hoạt 

động giảng dạy), nhà không có người ở... làm nơi cách ly tập trung của xã, thị 

trấn, huy động các nguồn lực tại chỗ để tham gia công tác phòng, chống dịch ở 

địa phương. 

- Tổ chức xét nghiệm tầm soát theo định kỳ bằng tét nhanh kháng nguyên 

để kịp thời xử lý khi có ca bệnh. 

2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng 

cần thiết nhất để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng, 

chống dịch bệnh, nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; 

tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch; tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K, kể cả những người đã 

tiêm đủ 02 mũi vắc xin; biết tự lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kháng 

nguyên, không ra ngoài địa bàn huyện nếu không thực sự cần thiết;  

3. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải tiếp tục củng cố toàn diện về 

năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chuẩn bị tốt phương án sẵn sàng ứng 

phó với mọi tình huống, mọi cấp độ diễn biến của dịch bệnh trong tình hình mới, 

nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các ca lây nhiễm và tử vong. 

Khi phát hiện ca F0, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị để nhanh chóng truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng khoa học, xử lý dứt 

điểm ca bệnh, ổ dịch, tuyệt đối không để dịch lây lan ra địa bàn. Đồng thời, tiếp 

tục phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, của các tổ 

COVID-19 cộng đồng, tổ an toàn COVID trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh. 

4. Trung tâm y tế huyện: Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực y tế; 

phải theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là các biến thể 

mới; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phương pháp, biện pháp phòng ngừa, 

xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị với tinh thần tự lực, tự cường; tính toán kỹ 

phương án, phương thức vận hành để phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình 

trạm y tế lưu động khi cần thiết theo yêu cầu của Bộ Y tế gắn với trạm y tế cấp 

xã phù hợp với thực tế tại các địa bàn;  

- Chủ trì tham mưu chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức xét nghiệm 

(test nhanh kháng nguyên) tầm soát đảm bảo kịp thời, khoa học, tiết kiệm. Tuyệt 

đối không để phát sinh ổ dịch mà không được phát hiện kịp thời. 

 5. Phòng Văn hóa TT: Tiếp tục củng cố năng lực công nghệ thông tin 

trong phòng, chống dịch; Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công nghệ 

hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện, cấp xã.  



  6. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội; rà soát 

kỹ, hỗ trợ kịp thời đến từng đối tượng theo chính sách của Trung ương, của Tỉnh 

và của huyện bảo đảm không bỏ sót đối tượng, công khai, minh bạch,công bằng; 

chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng 

trong việc mua sắm vật tư, thiết bị sinh phẩm...  

 7. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và của huyện; 

duy trì chế độ thường trực 24/24h; đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 

2022 để sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp truy vết, khoanh vùng, xử lý kịp 

thời khi phát sinh các ca bệnh hoặc các trường hợp liên quan. Người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương phải quản lý chặt chẽ cán bộ, công 

chức, viên chức, giáo viên và công dân của mình, chịu trách nhiệm trước BTV 

Huyện ủy, Ban chỉ đạo huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch Covid 19 của đơn vị, cơ quan, địa phương mình. 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu Trưởng các 

ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Nhân 

dân trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực huyện ủy, HĐND (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19;  

- Lưu: VT, TTYT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Bình 
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