
 
 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN LÂM THAO 

 

Số:            /CT-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Thao, ngày  30 tháng 12 năm 2021 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid - 19 

 

Trong thời gian qua, các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân 

dân trong huyện đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung quyết liệt trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19; các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo an 

toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả; tình hình dịch trên địa bàn huyện tiếp tục được 

kiểm soát, các hoạt động xã hội thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch, 

đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế- xã 

hội”. Tuy nhiên, tình hình dịch trong nước, trong tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó 

lường, khả năng dịch xâm nhập, lây lan vào địa bàn huyện là rất cao; trong khi đó một 

bộ phận người dân còn có biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu sâu sát, một bộ phận người 

dân chưa tự giác tuân thủ các quy định phòng, chống dịch; đặc biệt hiện nay các biến 

thể mới có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như Delta (B.1.617), Omicron 

(B.1.1.529), trong đó nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, người chưa được 

tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao với mức 

độ bệnh tăng nặng và tử vong cao khi mắc Covid-19. Để tiếp tục kiểm soát có hiệu quả 

sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng 

nhân dân và bảo đảm an toàn trong dịp Tết Dương lịch 2022, đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần an toàn, vui tươi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung sau đây: 

 1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền; quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện đã ban hành về công tác phòng, chống dịch Covid-

19; đăng tải các tin, bài, phóng sự, thông điệp truyền thông phòng, chống dịch Covid-19; 

Thông tin cập nhật, chính xác về diễn biến tình hình dịch và các biện pháp triển khai trên 

địa bàn huyện. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, 

chung tay chung sức trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh: không đi đến những nơi đang 

có ổ dịch, người đi từ vùng dịch về thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch; tuân 

thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo 

y tế). Mọi người dân chung tay phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống 

giặc”, không hoang mang lo sợ, song cũng không chủ quan, lơ là. 

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống 

dịch theo phương châm “ Phát hiện sớm - khoanh vùng hẹp - truy vết sâu - đáp ứng linh 

hoạt”, đảm bảo an toàn, hiệu quả, thống nhất với các phương án, kịch bản đã triển khai, 

hướng dẫn để kiểm soát tốt tình hình, không để lúng túng, bị động, bất ngờ trong mọi 

tình huống nhằm ngăn chặn dịch ngay từ phạm vi nhỏ, nắm bắt và đáp ứng kịp thời 

theo quy định về tình hình dịch trên địa bàn, không để dịch lây lan ra diện rộng. 



 
 

 
 

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên có hoạt động tập trung đông 

người phải có phương án phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu, tự trang bị các phương 

tiện, vật tư phòng, chống dịch cần thiết; thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an 

toàn của cơ quan, đơn vị, cơ sở, địa phương mình để có biện pháp điều chỉnh, bổ sung 

kịp thời; sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch. 

4. Rà soát, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt chú ý 

các trường hợp công dân làm trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực 

thường xuyên tập trung đông người; công dân đi từ vùng có dịch về địa phương. Kiểm 

soát, phát hiện kịp thời, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp đối với các 

trường hợp F0, F1…thực hiện truy vết tiếp xúc, khoanh vùng, xử lý nguy cơ theo tinh 

thần thần tốc, quyết liệt. Giám sát đảm bảo tuân thủ quy định về cách ly, theo dõi y tế tại 

nơi lưu trú, điều trị F0 tại nhà; áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế đúng quy 

định, có sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng và quản lý của chính quyền địa phương.  

5. Tiếp tục rà soát, thu thập thông tin, lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ 

kèm theo một số thông tin liên quan, các đối tượng chưa tiêm mũi 1, mũi 2; vận động, 

khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng Vacxin phòng chống dịch Covid-19; Tổ 

chức tiêm vét cho những người thuộc nhóm nguy cơ vẫn chưa được tiêm, đảm bảo không 

bỏ sót đối tượng không có chống chỉ định; Tổ chức đội tiêm lưu động đến tiêm tại nhà 

cho những người không di chuyển được đảm bảo tiến độ, an toàn trong tiêm chủng.  

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch của người dân, hộ gia đình, tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, 

các nơi có nguy cơ cao như  trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng, 

cửa hiệu, doang nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, bệnh viện… phát hiện, 

xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19.  

7. Huy động các lực lượng xã hội, các nguồn lực kịp thời hỗ trợ các đối tượng 

gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Động viên, khen thưởng kịp thời các 

tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng chống dịch ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung Chỉ thị này. Các cơ quan, 

đơn vị, địa phương nếu để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn quản lý do không chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị và các yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch các cấp, các văn bản chỉ đạo của Huyện, của Tỉnh, Trung ương phải chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Đ/c Đinh Công Thực UVBTV TU; 

- Các đ/c UV BTV Huyện ủy; 

- TV BCĐ Phòng chống dịch Covid huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đức Thắng 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T14:57:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao<ublamthao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T14:57:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao<ublamthao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T14:57:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao<ublamthao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




