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CÔNG  ĐIỆN  

Về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

ĐIỆN: 

 

                 - Ủy ban nhân dân huyện; 

       - Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy; 

       - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện; 

       - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

       - Công an, BCH Quân sự, các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

       - Đảng ủy các xã, thị trấn; Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc; 

        -  Trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy  

                           chỉ đạo cơ sở. 

 

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, 

chính quyền, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tỉnh Hà Tĩnh 

nói chung và huyện Hương Khê nói riêng bước đầu đã kiểm soát tốt tình hình dịch 

bệnh Covid-19; từ ngày 23/7/2021 đến nay, trên địa bàn huyện không xuất hiện ca 

bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn 

biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước; đặc biệt, một 

số tỉnh, thành phố có chủ trương nới lỏng giãn cách, mở lại các dịch vụ, dự kiến sẽ 

có hàng ngàn công dân về trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Trong khi đó, từ 

ngày 01/10/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh phát hiện 05 ca nhiễm dịch bệnh 

Covid-19, trong đó có 03 ca trong cộng đồng và tại các tỉnh Nghệ An,  Quảng Bình 

tình hình dịch bệnh Covid-19 đang biến hết sức phức tạp; một số cấp ủy, chính 

quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thiếu chủ động, quyết liệt trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; một bộ phận người dân có biểu hiện chủ quan, 

lơ là, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

nhất là không thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế. 

Thực hiện Công điện số 590-CĐ/TU, ngày 02/10/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; để 

kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa 

bàn, tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa thực hiện có hiệu quả công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
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Covid-19 từ huyện đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các 

cấp trong triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thường xuyên cập nhật nội dung chỉ đạo, 

hướng dẫn mới để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời theo tinh thần chủ động, bình tĩnh, linh 

hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tuyệt đối không chủ quan, lơ là 

trong mọi tình huống và không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được.  

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

- Ngành Y tế tiếp tục chủ động tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống, cấp độ dịch bệnh xảy ra trên 

địa bàn huyện. Khẩn trương rà soát, nắm danh sách các trường hợp bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân, người từ Bệnh viện Việt Đức trong thời gian từ ngày 

16/9/2021 đến nay để thực hiện xét nghiệm, cách ly theo quy định. Siết chặt an 

toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh; chỉ đạo tổ 

chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đúng đối tượng, đảm bảo quy trình, quy định, 

nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân, trên tinh thần bảo đảm tuyệt đối an 

toàn, không để phát sinh, lây lan dịch bệnh.  

- Phối hợp hội đồng hương Hương Khê tại các tỉnh phía Nam, xây dựng kế 

hoạch đón học sinh các cấp trên địa bàn huyện hiện đang mắc kẹt tại các tỉnh, 

thành phố có nguyện vọng về quê để học tập; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện thực 

hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định. 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ người từ các vùng có nguy cơ cao, nguy cơ, vùng 

thực hiện Chỉ thị 15-CT/TTg, ngày 27/03/2020 và Chỉ thị số 16-CT/TTg, ngày 

31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ chưa qua 14 ngày về trên địa bàn huyện theo 

quy định. Chấn chỉnh, siết chặt quản lý việc thực hiện cách ly tập trung và cách ly 

tại nhà, không để lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng. Chỉ đạo tiếp tục thực 

hiện nghiêm Thông báo kết luận số 67-TB/HU, ngày 30/7/2021 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về chủ trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trước diễn biến mới; tăng cường quản lý đối tượng cách ly tại nhà, tuyên 

truyền, vận động người dân trước khi có con, em trở về địa phương thông báo cho 

cấp ủy, chính quyền để bố trí phương án cách ly y tế đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. 

- Chỉ đạo các lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm chắc tình hình công dân từ các tỉnh, thành 

phố và các địa phương đang có dịch bệnh Covid-19 về quê, nhất là số tự phát, di 

chuyển bằng phương tiện cá nhân. Tập trung chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự 

từ huyện đến cơ sở tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, 

kiểm soát, giám sát chặt chẽ các tuyến đường, địa bàn dân cư, hộ gia đình có người 

cách ly y tế tại nhà; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo, kiểm tra y tế, kiểm 

soát chặt chẽ người được cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

quy định.  
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- Chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp với các xã, thị trấn và các trường học 

thường xuyên quán triệt học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm cam kết phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, nhất là học sinh phải thực hiện nghiêm quy định “một 

cung đường, hai điểm đến” từ nhà đến lớp và từ lớp về nhà đảm bảo an toàn, tuyệt 

đối không để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.   

-  Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tại các khách sạn, nhà hàng, quán ăn, các cơ sở kinh doanh, lưu trú, 

thương mại, đám cưới, đám tang, tổ chức tôn giáo, các hoạt động thể thao ngoài 

trời… Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đưa lên thông tin đại chúng các vụ 

việc được xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục việc thực hiện. 

- Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể, tập trung chỉ đạo các địa phương, doanh 

nghiệp chủ động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng các biện pháp thực hiện “mục tiêu 

kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, nhất là tập trung quyết liệt sản xuất vụ Đông đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch; phòng, chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng 

các công trình, dự án; tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh theo lộ trình kế hoạch… 

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung chỉ đạo cung cấp thông tin kịp thời, 

chính xác, cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tất cả mọi người dân thực hiện nghiêm 

túc yêu cầu “5K + Vắc xin” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tập trung - Khai báo y tế - Vắc xin); đồng thời tăng cường tuyên truyền về 

vai trò, trách nhiệm của Tổ COVID cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, nhất là trong việc giám sát người cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà 

và người từ nơi khác về trên địa bàn. 

4. Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ 

huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho Nhân dân 

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

tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm túc các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

5. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo: 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống 

truyền thanh cơ sở để người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, chấp hành nghiêm việc khai báo y tế và cách ly theo quy định.  

- Nắm chắc thông tin người từ các địa phương khác, nhất là từ các vùng dịch về 

địa bàn; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch sẵn sàng triển khai, tổ chức cách ly y 

tế tại nhà đảm bảo theo quy định; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các tổ 

liên gia, thôn, xóm, tổ COVID cộng đồng, lực lượng công an xã, thị trấn, dân quân 

tự vệ… và mỗi người dân trong việc theo dõi, giám sát người về trên địa bàn và 

việc thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời thông tin cho 

ngành Y tế biết các trường hợp từ vùng có dịch bệnh Covid-19 về địa bàn không 

khai báo y tế hoặc không thực hiện nghiêm các quy định cách ly y tế, theo dõi sức 
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khỏe tại nhà. Lực lượng công an xã, thị trấn tăng cường nắm chắc tình hình tạm trú 

của các đối tượng trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp 

giấu thông tin hoặc cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Địa phương nào để dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng do lơ là, chủ 

quan, buông lỏng quản lý thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu hoàn 

toàn trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện.  

6. Đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ quan trực thuộc: Các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người thân nâng cao ý thức, trách nhiệm 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gương mẫu chấp hành các quy định về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế các hoạt động vui chơi, giải trí, nhất là 

tụ tập ăn uống tại các nhà hàng, quán ăn, các địa điểm ăn uống vỉa hè… để giảm 

thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn 

vị nào không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, để bị lây nhiễm do tụ tập tại các nhà hàng, quán ăn, điểm ăn uống vỉa hè… thì 

phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị.  

7. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện chủ động phối hợp 

cùng UBND huyện trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

huyện, các phòng, ngành chuyên môn liên quan tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, 

kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo địa bàn phụ 

trách; thường xuyên theo dõi tổng hợp báo cáo cho Thường trực, Ban Thường vụ 

Huyện ủy biết về tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

để chỉ đạo. 

 8. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cơ sở phân công 

thành viên phụ trách địa bàn phối hợp thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nhiệm vụ chính 

trị tại các địa bàn phụ trách.  

 Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, 

đôn đốc việc thực hiện Công điện, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Trưởng Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy  

chỉ đạo Hương Khê, 

- Thường trực Huyện ủy, 

- TT HĐND huyện, 

- UBND huyện, 

- Trung tâm VH-TT huyện (để đưa tin), 

- Các đồng chí Huyện ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
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