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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Chiều, Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện  

  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh, 

thành phố Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, chiều ngày 28/01/2021, đồng 

chí Hoàng Văn Chiều, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lộc Bình đã tổ chức cuộc họp khẩn với các 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện.  

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo, thảo luận, đồng chí Hoàng Văn Chiều, 

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận chỉ đạo như sau:  

1. Trung tâm Y tế huyện chủ trì tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan 

đến 02 trường hợp F2 tại xã Thống Nhất và xã Khánh Xuân, tham mưu biện 

pháp xử lý; chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn, cơ quan thực hiện nghiêm túc 

công tác phòng chống dịch, tham mưu, báo cáo kịp thời tình hình dịch cho Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch của xã, thị trấn. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên nắm bắt tình hình 

dịch, cập nhật văn bản chỉ đạo của cấp trên, tham mưu kịp thời các biện pháp 

phòng chống dịch trên địa bàn huyện. 

3. UBND các xã, thị trấn: 

- Rà soát, thống kê công dân trên địa bàn hiện đang đi lao động, học tập 

tại các tỉnh khác chưa về địa phương; rà soát, cập nhật thông tin toàn bộ công 

dân và những lao động tạm trú trên địa bàn trở về địa phương trong thời gian 14 

ngày qua (thống kê đầy đủ các nơi đã ở trong thời gian đó trước khi về địa 

phương); thường xuyên nắm bắt, theo dõi các trường hợp di chuyển trên địa bàn, 

đến và ra khỏi địa bàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 tới người dân, không lơ là chủ quan, không gây hoang mang trước tình 

hình dịch bệnh; tuyên truyền, vận động các gia đình có việc hiếu, hỉ thực hiện 

nghiêm quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo Tổ tự quản giám sát phòng chống dịch tại cộng đồng tăng cường 

công tác kiểm tra, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để phát hiện các 

trường hợp nghi ngờ và có các biện pháp xử lý kịp thời. 
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-  Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các ban, ngành khẩn trương triển khai 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịchCovid-19 trên địa bàn. 

- UBND các xã biên giới bố trí lực lượng dân quân phối hợp với lực lượng 

biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý người xuất 

nhập cảnh trái phép. 

- Hằng ngày khi có phát sinh về tình hình dịch bệnh cần báo cáo ngay về 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện để kịp thời xử lý. 

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện, 

xã, thị trấn luôn sẵn sàng trường trực phòng, chống dịch, phản ứng nhanh khi có 

dịch bệnh xảy ra; tuyên truyền tăng cường thực hiện 5K (Khẩu trang, Khử 

khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người, Khai báo y tế); tuyên truyền 

nhân dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tăng cường công tác 

tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều biện pháp, đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả. 

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

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

 
Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các TV BCĐ PCDB Covid-19 huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

Chu Văn Lợi 
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