
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 

 
Số:          /UBND-VP 

V/v thực hiện Kết luận của đ/c   

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ về 

triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Thao, ngày        tháng 10 năm 2021 

 
Kính gửi:  

      - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

      - Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

        trên địa bàn; 

      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.   

  

 Thực hiện ý kiến Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch trên địa bàn (tại Văn bản số 85/TB-UBND ngày 20/10/2021 của UBND 

tỉnh), Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện yêu cầu: 

 1. Về công tác xét nghiệm sàng lọc 

 - UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát những người còn lại sau khi đã xét 

nghiệm diện rộng; kịp thời xét nghiệm người có nguy cơ cao, người thuộc diện 

cách ly đến thời gian phải xét nghiệm theo quy định.  

 - Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện 

nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh 

doanh; đồng thời thông báo, quán triệt người lao động tại đơn vị tuân thủ nguyên 

tắc “một cung đường, hai điểm đến” để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch. 

- Định kỳ tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp ở cấp và cơ sở (các cơ quan 

cấp huyện do Trung tâm Y tế huyện thực hiện; cấp cơ sở do UBND cấp xã chỉ đạo 

thực hiện). 

2. Về công tác cách ly, điều trị 

- Đối với các trường hợp F1: thực hiện chủ yếu cách ly tại nhà theo đúng 

hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế (trừ những trường hợp gia đình không có 

khả năng thực hiện cách ly tại nhà hoặc ở khu tập trung đông dân cư, không phù 

hợp với cách ly tại nhà). 

- Đối với công tác điều trị F0: Trung tâm y tế huyện phối hợp với Sở Y tế 

trong việc xem xét, cho phép điều trị tại nhà đối với các trường hợp F0 đủ điều 

kiện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, kích hoạt ngay 

hoạt động của các Trạm Y tế lưu động, Tổ chăm sóc sức người nhiễm Covid - 19 

tại các khu vực có người bệnh điều trị tại nhà; bảo đảm đủ Ô xy y tế, túi thuốc điều 

trị và các điều kiện cần thiết khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  



3. Về việc tiêm vắc xin 

Căn cứ lượng vắc xin được phân bổ, tiếp tục bố trí nhân lực để tổ chức tiêm 

vét cho các đối tượng chưa được tiêm chủng, tiêm mũi 2 đảm bảo hoàn thành công 

tác tiêm chủng trên địa bàn trong thời gian sớm nhất và đảm bảo an toàn. 

 4. Các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức, đoàn thể: nghiên cứu, sắp xếp 

công việc, có thể cho phép khoảng 1/3 lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc từ xa (ngoại trừ các lực 

lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch); tuy nhiên, phải bảo đảm duy trì hoạt 

động bình thường, không được đình trệ việc thực hiện các công việc của cơ quan, 

đơn vị mình. 

 5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các đơn 

vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý 

thức, trách nhiệm với cộng đồng, cùng chung tay phòng, chống dịch; khuyến cáo 

người dân hạn chế di chuyển trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp; đồng 

thời nâng cao ý thức, khả năng tự nhận biết các triệu chứng của dịch bệnh để kịp 

thời thông báo ngay cho cơ sở y tế, Tổ Covid cộng đồng để được hướng dẫn, xét 

nghiệm sàng lọc nguy cơ. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn và Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng 

các tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Bùi Minh Châu- BTTU, Trưởng BCĐ PCD 

Covid-19 tỉnh(b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Đinh Công Thực UVBTV TU phụ trách 

huyện; 

- Sở Y tế; 

- Các đ/c UV BTV Huyện ủy; 

- TV BCĐ Phòng chống dịch huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Đức Thắng 
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