
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã Trưởng BCĐ phòng, chống  

dịch bệnh Covid 19 tại cuộc họp ngày 27/7/2021 

 

 Ngày 27/7/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19xã đã tiến 

hành họp đột xuất do trên địa bàn xã chiều tối ngày 26/7 có trường hợp tái dương 

đang được cách ly theo dõi tại gia đìnhsau khi được điều trị trở về địa phương. 

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực BCĐ xã và ý kiến thảo lận của các 

thành viên,Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 

xã kết luận một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo xã: 

- Thực hiện tốt công tác tham mưu và đề xuất các giải pháp thực hiện thuộc 

lĩnh vực chuyên môn và địa bàn thôn phụ trách. 

- Thường xuyên báo cáo Trưởng ban tình hình thôn được phụ trách trên 

nhóm zalo để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống. 

- Phối hợp tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo cấp 

trên về công tác phòng chống dịch. 

2. Giao thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách và thôn Thôm Phụ: 

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác tiến hành xác minh, truy vết 

ngay các trường hợp tiếp xúc với F0 là F1 để đưa đi cách ly tập trung tại xã Tân 

Tú; sàng lọc F2 để có biện pháp cách ly theo dõi tại gia đình. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở người thân trường hợp tái dương tính và nhân 

dân trong thôn hạn chế đi ra ngoài nếu không thật sự cần thiết; nghiêm túc thực 

hiện 5K trong công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Vận động nhân dân trong thôn ủng hộ ngày công lao động hoặc vật chất 

để giúp đỡ gia đình bệnh nhân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp đi làm ăn xa và 

thường xuyên thông tin thăm nắm tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn các quy 

trình về công tác phòng chống dịch tại địa phương để nhân dân chấp hành. 

3. Giao Công an xã: 

- Xác minh, giải quyết trường hợp đăng tin lên mạng xã hội (Facebook) với 

nội dung nói xấu cán bộ làm công tác phòng chống dịch của thôn, xã báo cáo Chủ 

tịch UBND xã về kết quả giải quyết. 

- Phối hợp các lực lượng khác có liên quan kiểm soát chặt chẽ số lượng 

người đi làm ăn xa; thường xuyên tổ chức tuần tra nhắc nhở người dân thực hiện 

tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã, đặc biệt là các phiên họp chợ. 

4. Giao Công chức VHXH: 
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- Nghiên cứu văn bản tham mưu giải quyết chế độ cho người cách ly tập 

chung thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo kịp thời. 

- Thường xuyên rà soát số lao động đi làm ăn xa, thông tin tình hình dịch 

bệnh và tuyên truyền vận động lao động không trở về địa phương trong thời gian 

dịch bệnh phức tạp như hiện nay khi không thật sự cần thiết; nếu thật sự cần thiết 

muốn trở về địa phương phải thông tin cho chính quyền địa phương để được cơ 

quan y tế vấn trước khi về địa phương nhằm giám sát chặt chẽ trong công tác 

phòng, chống dịch. 

5. Giao Trạm y tế xã: 

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ phòng chống Covid 

tại cộng đồng thường xuyên rà soát người dân đến địa phương phải khai báo y tế 

theo quy định. 

- Kiểm tra tình hình sức khỏe, giám chặt chẽ các trường hợp đang cách ly, 

theo dõi tại gia đình; khuyến cáo các nội dung liên quan đến phòng chống dịch 

tới người dân. 

6. Giao các thành viên Tổ phòng chống Covid cộng đồng: 

- Tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt 5K trong công tác phòng 

chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Phân công theo dõi, giám sát chặt chẽ, nhắc nhở người đang được cách 

ly, theo dõi tại gia đình;kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo các trường hợp chưa chấp 

hành nghiêm để có biện pháp xử lý theo định. 

- Theo dõi người dân đi làm ăn xa và người từ địa phương khác về địa 

phương thực hiện khai báo y tế đúng quy định. 

Trên đây là ý kiến kết luận của của Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng, 

chống dịch bệnh Covid 19 xã tại cuộc họp ngày 27/7/2021, yêu cầu các chuyên môn, 

đơn vị liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ phòng chống Covid cộng đồng theo 

chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

* Bản giấy: 

- Các Tổ phòng chống Covid cộng đồng. 

* Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện BT; 

- TTĐU; TTHĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- CBCC xã; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid 19 xã; 

- Đài Truyền thanh xã; 

- Trạm Y tế xã; 

- Lưu VT. 
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