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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tăng cường và thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Điện:  

- Thành viên BCĐ huyện phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

- Thủ trưởng  phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn. 

Thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 

Thái Bình về việc tăng cường và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19; Để ngăn chặn, kiểm soát, không để gia tăng các trường hợp 

F0 trên địa bàn huyện, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan, diễn biến nhanh, 

phức tạp và không được kiểm soát; hạn chế tối đa các trường hợp F0 chuyển 

nặng, phấn đấu không để xảy ra trường hợp tử vong do Covid-19 và chủ động 

kiểm soát biến chủng mới Omicron, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

trường học, xã, thị trấn 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Thái 

Bình tại Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 24/12/2021. 

- Rà soát, bổ khuyết kế hoạch, phương án, kịch bản phòng, chống dịch để 

sẵn sàng với các tình huống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” và tổ chức thực 

hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm an toàn cho người đến 

làm việc; quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

gương mẫu, không tham gia các sự kiện, hoạt động tập trung đông người khi 

không thực sự cần thiết hoặc không được người có thẩm quyền phân công; hạn 

chế tối đa việc tổ chức các sự kiện liên hoan, tổng kết cuối năm, trường hợp đặc 

biệt phải được người có thẩm quyền cho phép. 

- Tăng cường hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi 

quản lý, địa bàn phụ trách. 

2.  Triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch cho đến khi 

có thông báo mới, cụ thể như sau: 

- Tiếp tục tạm dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; hoạt động 

vui chơi, giải trí; karaoke; massage; xông hơi; cơ sở làm đẹp; điểm chiếu phim, 



điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; điểm cung cấp dịch vụ 

Internet công cộng. 

- Đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống bao gồm cả ăn sáng; 

các dịch vụ giải khát bao gồm các quán: cà phê, trà đá, trà chanh hạn chế phục vụ 

tại chỗ và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; bố trí sắp 

xếp đảm bảo khoảng cách tối thiểu 01m giữa người với người, 02m giữa bàn với 

bàn, phải trang bị vách ngăn để ngăn cách giữa người với người; hạn chế dùng 

điều hòa, luôn để môi trường thông thoáng. Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

phải công khai số lượng khách tối đa mà cơ sở kinh doanh có thể phục vụ tại cùng 

một thời điểm và bảo đảm không phục vụ quá 1/2 số khách tối đa, phải đóng cửa 

các hoạt động dịch vụ trên trước 21 giờ hàng ngày; thực hiện ghi nhật ký của 

khách hàng, yêu cầu khách hàng cài đặt bluezone, quét mã QRcode; nghiêm cấm 

việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh; khuyến khích người dân mua hàng mang về. 

3. Công tác tuyên truyền 

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện: tăng cường công tác truyền thông, tuyên 

truyền, nhất là truyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp đến các cơ quan, 

đơn vị, hộ gia đình, người dân trong và ngoài huyện biết, nắm rõ, nâng cao tinh 

thần, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; vận 

động người dân không ra tỉnh ngoài nếu không thực sự cần thiết; thực hiện 

nghiêm việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi tiếp xúc. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

- Chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin theo chỉ đạo của tỉnh, tổ chức tiêm an toàn, nhanh nhất. 

Chậm nhất ngày 31/12/2021 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 

tuổi trở lên; không để sót, đặc biệt người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn 

thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 01/2022, khẩn trương 

tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.  

- Tiếp tục rà soát, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực, cơ sở 

vật chất và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống của 

dịch, nhất là trong việc truy vết, xét nghiệm, thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm 

Covid-19 nhẹ và không triệu chứng. 

- Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm cho trường học, doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.  

- Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, những khu vực trọng điểm, có 

nguy cơ cao. 

5. Các bệnh viện đa khoa huyện  

Sẵn sàng các phương án tiếp nhận, thu dung, xử trí và điều trị bệnh nhân 

Covid-19 hướng dẫn của Sở y tế.  

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp 

Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra đột xuất và trực tiếp tại cơ sở; tiếp 



tục hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện 

xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm nhất các trường hợp F0 để kịp thời xử lý đảm 

bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh nói riêng và của địa phương nói chung. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học rà soát bổ khuyết các 

phương án phòng chống dịch. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục, đơn 

vị trường học. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện cử cán bộ tham gia tập huấn, đào tạo 

về việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 

8. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm rà soát, thống kê chi tiết danh sách, số lượng người có kế 

hoạch trở về địa phương, người trở về địa phương trong dịp tết Dương lịch, tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 để chủ động trong công tác phòng, chống dịch 

theo nguyên tắc nắm bắt từng hộ gia đình; đồng thời báo cáo số liệu về Ban Chỉ 

đạo Phòng chống dịch huyện qua Trung tâm Y tế để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế, 

UBND tỉnh theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch nhất là tại các 

khu vực, địa bàn có nguy cơ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định 

phòng, chống dịch. 

- Đẩy nhanh tiến độ rà soát tổng hợp danh sách, hoàn thiện hồ sơ triển khai, 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, Tổ 

Covid-19 cộng đồng tăng cường hoạt động, rà soát địa bàn, nắm chắc nhân khẩu 

trong từng hộ gia đình, phát hiện, quản lý, yêu cầu khai báo y tế và áp dụng các 

biện pháp phòng chống dịch theo quy định đối với người ở nơi khác đến, về địa 

phương. 

- Tuyên truyền người dân vận động người thân ở tỉnh, thành phố đang có 

diễn biến dịch phức tạp hạn chế về địa phương nếu không thực sự cần thiết; 

trường hợp bắt buộc đến, về địa phương, khuyến khích thực hiện xét nghiệm 

trước khi đến, về địa phương. 

9. Đề nghị: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ 

viên, cán bộ huyện phụ trách, theo dõi xã, thị trấn, thành viên Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 của huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong huyện 

căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 

đặc biệt là kiểm tra đột xuất theo địa bàn, khu vực, lĩnh vực được phân công phụ 

trách nhất là nhất là dịp trước, trong và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022. 



10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn 

thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng 

lớp nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Nhận Công điện, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; 

Chủ tịch UBND xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   
- TU, HĐND,UBND tỉnh; 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy viên BTV Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PYT, NTH.                    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Quyền 
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