ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC HÀ

Số: 1364 /UBND-YT
V/v thực hiện quyết liệt các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid - 19

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Hà, ngày 11 tháng 8 năm 2021

- Các cơ quan, đơn vị; các ban, ngành huyện;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các Tổ chức xã hội, nghề nghiệp;
- Các doanh nghiệp Nhà nước;
- UBND các xã, thị trấn.

Tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
phía Nam vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mặc dù số ổ dịch mới đã giảm
nhưng vẫn có hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Tại tỉnh Lào Cai, trong các ngày
từ 05/8 đến ngày 08/8/2021 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các
cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức cuộc tổng điều
tra, truy vết toàn bộ người đến/về địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 24/7/2021 và triển
khai quyết liệt một số biện pháp phòng, chống Covid-19. Đến nay số người về từ
các vùng dịch đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ đã giảm hẳn. Tuy nhiên lại xuất hiện các tình huống người dân cố tình
về địa bàn bằng các đường mòn, bằng nhiều phương tiện khác nhau (xe máy, trên
thùng xe tải, các xe chuyên dụng. . .) để trốn khai báo, không phải đi cách ly do đó
nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh cũng như huyện Bắc Hà là rất cao.
Thực hiện Văn bản số 3686/UBND-VX ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid - 19; Văn bản số 675-CV/HU ngày 10/8/2021 của Huyện ủy Bắc Hà về triển
khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống Covid-19. Chủ tịch UBND huyện có
ý kiến chỉ đạo, như sau:
1. Công tác kiểm soát, ngăn chặn người đến/về từ vùng dịch
- Chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các
trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép; tiếp tục phát huy vai trò của lực
lượng chức năng tại tất cả các Chốt kiểm dịch vào địa bàn huyện, kể cả các chốt
trên đường mòn, trên đường bộ, đường thủy giáp ranh với các huyện, các tỉnh lân
cận. Kiểm soát chặt chẽ 24/7 tuyệt đối không để lọt người qua chốt mà không khai
báo; đặc biệt phải khai thác kỹ lịch trình di chuyển và lịch sử dịch tễ trong vòng 14
ngày.
- Yêu cầu Chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa, động viên về tinh
thần, chăm lo đời sống; đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết cho lực
lượng hoạt động tại các chốt kiểm soát.
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2. Công tác điều tra, truy vết
- Luôn duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ
là. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ Covid-19 cộng đồng; vai trò của
bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn; các tổ chức đoàn thể tại cơ
sở...trong việc phát hiện người đến/về từ vùng dịch, tình hình di biến động của
người dân trên địa bàn.
- Giao Công an huyện tiếp tục thực hiện công tác điều tra, truy vết toàn bộ
người đến/về địa bàn huyện Bắc Hà để sớm phát hiện trường hợp từ vùng dịch về
không qua khai báo, xử lý nghiêm theo quy định. Tham mưu cho UBND huyện
báo cáo công dân trở về địa phương gửi Công an tỉnh trước 16 h00” hàng ngày.
3. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa
- Tiếp tục chủ động liên hệ với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
để tiếp nhận vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho người dân; tổ chức tiêm vắc xin
nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng
xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng
đổi tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc xin. Xử lý nghiêm, kịp thời
theo pháp luật các trường hợp vi phạm.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát về trang thiết
bị, vật tư sinh phẩm phòng chống dịch… báo cáo UBND huyện, Sở Y tế trình để
bổ sung mua sắm khi cần thiết, tuyệt đối không để thiếu vật tư, không bị động khi
có dịch sảy ra và sẵn sàng cho các phương án có số ca mắc tăng cao.
- Chủ trì phối hợp các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
khẩn trương tổ chức triển khai xét nghiệm tầm soát các đối tượng có nguy cơ trên
địa bàn huyện theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 6/8/2021 của UBND huyện
Bắc Hà về Kế hoạch tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám
sát Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Hà. Tổ chức bố trí địa điểm lấy mẫu tập
trung tại các xã, thị trấn, khu dân cư (có sơ đồ bố trí các điểm lấy mẫu) bảo đảm
giữ gìn an ninh trật tự để triển khai tuần tự, giữ khoảng cách, an toàn phòng
chống dịch.
- Thực hiện công tác xét nghiệm cần phải chủ động hơn nữa, nhanh chóng
hơn nữa; khoanh vùng, bao vây, dập dịch hiệu quả ở những nơi có nguy cơ cao.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hết vật tư, hóa chất hay thiếu thốn về trang
thiết bị phòng, chống dịch bệnh.
4. Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội
- Tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện việc hỗ trợ theo Nghị quyết số
68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ theo đúng trình tự, quy định bảo đảm
công khai, minh bạch, đúng đối tượng (tránh trùng lặp, sai đối tượng); đồng thời
chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý
nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ,
tuyệt đối không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách.
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- Chủ trì phối hợp UBND các xã, thị trấn xây dựng cơ sở dữ liệu về lao
động ngoại tỉnh và cập nhập thường xuyên số công dân trở về địa phương, gửi
báo cáo về UBND huyện trước 16h00” hàng ngày.
5. Phòng Văn hóa - Thông tin: Chủ trì phối hợp Trung tâm Y tế, Trung
tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện thành lập Tiểu ban Truyền thông,
tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện.
6. UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Covid-19
tại các thôn, bản, tổ dân phố với phương châm linh hoạt, chủ động theo tình
hình thực tế; phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân
phố, Trưởng Ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện nhiệm
vụ tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình hình từng nhà,
từng người, tình hình người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có biện pháp
phòng chống dịch thích hợp, kịp thời.
- Tổ chức truy vết toàn bộ những người từ địa phương khác (ngoài tỉnh)
trở về Bắc Hà từ ngày 24/7/2021 đến ngày 06/8/2021, tổ chức xét nghiệm test
nhanh để sớm phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Nghiên cứu, xem xét thành
lập các tổ truy vết tại các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện với
thành phần các lực lượng bảo đảm phù hợp, theo đúng chỉ đạo của tỉnh; sẵn
sàng lực lượng cán bộ y tế tham gia hỗ trợ truy vết cho các địa phương khác
khi cần thiết.
- Cập nhập công dân ra/vào địa bàn quản lý, hàng ngày gửi báo cáo về
UBND huyện qua phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện, Văn phòng
HĐND&UBND huyện để tổng hợp, trước 14h00”hàng ngày.
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ ý kiến chỉ đạo, khẩn
trương triển khai thực hiện các nội dung trên./.
(Đính kèm Văn bản số 3686/UBND-VX ngày 9/8/2021, Văn bản số 675 - CV/HU
ngày 10/8/2021).
Nơi nhận:

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Như trên;
- Thành viên BCĐ PCD;
- Lưu: VT, TTYT.

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Đăng

