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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện – Thái Ngọc Châu tại cuộc họp trực
tuyến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 22/11/2021
Ngày 22 tháng 11 năm 2021, UBND huyện Đakrông đã tổ chức phiên
họp trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Chủ tịch
UBND huyện - Thái Ngọc Châu đã chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp tại
điểm cầu cấp huyện có đồng chí Nguyễn Trí Tuấn – Tỉnh ủy viên – Bí thư
Huyện ủy, đại diện thường trực HĐND huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND
huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban là thành viên Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 huyện. Tại điểm cầu 13 xã, thị trấn có đại diện lãnh
đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các thành viên có liên quan.
Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm y tế báo cáo tình hình dịch bệnh trên
địa bàn huyện, công tác truy vết, khoanh vùng, ngăn chặn sự lây lan của dịch
COVID-19 trong cộng đồng và nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới; ý kiến
phát biểu của các đại biểu tham dự phiên họp tại các điểm cầu, Chủ tịch UBND
huyện, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện - Thái Ngọc
Châu kết luận:
I. Đánh giá chung về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến
khá phức tạp. Tính từ ngày 12/11/2021 đến ngày 22/11/2021 đã ghi nhận 99
trường hợp F0; với 855 trường hợp là F1, 1886 trường hợp F2. Hiện có 05 khu
vực phong tỏa tạm thời gồm: Khu vực dân cư tại tại khóm Làng Cát; khóm Khe
Xong, thị trấn Krông Klang; Khu vực cụm dân cư tại thôn Đồng Đờng, xã Mò
Ó; Toàn bộ bản khe Hiên, thôn Khe Hà; Khu vực dân cư tại Đội 2, thôn Xa Rúc,
xã Hướng Hiệp. Trong những ngày đầu mới bùng phát dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn, UBND đã chỉ đạo ngành y tế chủ động đề nghị Sở Y tế, Trung tâm
kiểm soát bệnh tật tỉnh hỗ trợ nhân lực, vật lực trong công tác truy vết, khoanh
vùng, điều tra dịch tễ với tốc độ nhanh nhất. Huy động lực lượng Công an, quân
sự, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong thực
hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch tại địa bàn. Toàn bộ hệ thống chính trị từ
huyện đến cơ sở cùng chung một mục đích hạn chế thấp nhất tình trạng lây
nhiễm trong cộng đồng và đưa huyện trở lại trạng thái bình thường. Do đó, đến
nay số ca F0 chủ yếu tại khu vực phong toả tạm thời và hiện đang cách ly tại
nhà, số lượng đã giảm so với những ngày đầu. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng
GD&ĐT cho các điểm trường tại thị trấn Krông Klang, các xã: Mò Ó, Hướng
Hiệp, Đakrông tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp đến khi có thông báo mới.
UBND huyện ghi nhận sự nổ lực vượt bậc của ngành y tế trong việc triển
khai công tác điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện thu dung F0, F1
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đảm bảo nhanh nhất có thể nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng
đồng. Sự chủ động vào cuộc của chính quyền địa phương và sự phối kết hợp
trong thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban cấp huyện đã giúp các địa phương
dần khống chế được tình hình dịch bệnh COVID-19.
II. Nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới
Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa
bàn huyện trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ
chức Hội đoàn thể, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các
nội dung cụ thể như sau:
1. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức tại
đơn vị và người dân trên địa bàn chủ động xét nghiệm và tự theo dõi để theo dõi
sức khỏe của bản thân và những người trong gia đình; tiếp tục tập trung ngăn
chặn sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính
phủ; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương,
đơn vị trong phòng, chống dịch; vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, Tổ
COVID-19 cộng đồng trong giám sát, theo dõi y tế nhằm thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, hạn chế di chuyển sang các
địa bàn khác khi không thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, tham gia
ngay chương trình tiêm vắc xin khi đến lượt và quét mã QR code tại khu vực có
yêu cầu.
Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số
4947/UBND-VX ngày 17/10/2021, Công văn số 5638/UBND-VX ngày
21/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường một số biện
pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn và các nội dung yêu cầu tại
Công văn số 2702/CV-BCĐPCD ngày 19/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống
dịch COVID-19 tỉnh về giám sát, kiểm soát, báo cáo các trường hợp về từ các
địa bàn nguy cơ của huyện Hướng Hóa, Đakrông.
2. UBND các xã, thị trấn
Tăng cường lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều
kiện an toàn phòng, chống dịch tại các nhà hàng, quán ăn, xác nhận số lượng
khách trong một lần phục vụ của đã đăng ký số lượng; việc thực hiện quét mã
QR code. Đóng cửa các nhà hàng, quán ăn không tuân thủ quy định phòng
chống dịch và chỉ cho phép hoạt động trở lại khi có cam kết và đáp ứng theo
đúng các điều kiện quy định phòng chống dịch.
Đồng thời, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa
bàn huyện, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các trường hợp trở về địa
phương từ các địa bàn có nguy cơ cao. Xây dựng phương án ứng phó cụ thể về
các tình huống dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra tại địa phương (chú ý thiết
lập 01 địa điểm làm nơi cách ly khi dịch bùng phát)
Rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18
tuổi tại địa phương và các trường hợp 18 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin phòng
COVID-19 gửi về Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp chuẩn bị cho công tác tiêm
phòng. Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện trong thực hiện công tác
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tiêm phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, đặc biệt chú ý tại các khu vực phong
tỏa tạm thời.
Đối với địa bàn thị trấn và các xã hiện nay đang có tình hình diễn biến
dịch bệnh COVID-19 phức tạp cần tập trung huy động sức mạnh từ các tổ chức
chính trị xã hội, các tổ chức, cá nhận từ thiện hỗ trợ cho các gia đình có hoàn
cảnh khó khăn đảm bảo vấn đề an sinh trong dân; đồng thời chủ động, linh động
trong giải quyết các vấn đề xảy ra và kịp thời báo cáo cấp trên khi có tình huống
vượt quá thẩm quyền.
Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đề xuất UBND huyện ban
hành quyết định phong tỏa tạm thời đối với các khu vực có nguy cơ cao tại địa
phương đảm bảo “sớm hơn một bước” nhằm bảo vệ các khu vực hiện đang là
vùng xanh.
Đối với UBND các xã biên giới: Chủ động tăng cường tuyên truyền, vận
động bà con tích cực tố giác hành vi xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm pháp
luật; không tham gia, tiếp tay, bao che, dẫn đường cho hoạt động xuất nhập cảnh
trái phép. Vận động người dân ký cam kết không tổ chức thăm thân trong thời
gian tới, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tăng
cường phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát
chặt chẽ việc nhập cảnh qua cửa khẩu, đường tiểu ngạch, đường mòn lối mở. Xử
lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Hiện nay, UBND một số xã, thị trấn chưa tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ
quân sự chủ động điều chỉnh thời gian sơ khám tuyển, đảm bảo công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành trước ngày
10/12/2021.
3. Việc áp dụng các yêu cầu theo Công văn số 4947/UBND-VX ngày
17/10/2021, Công văn số 5638/UBND-VX ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh.
3.1. Đối với địa bàn thị trấn Krông Klang, Mò Ó, Hướng Hiệp,
Đakrông tạm thời áp dụng các biện pháp cụ thể sau:
- Tạm dừng hoạt động phục vụ tại chổ, chỉ được phép bán mang về đối
với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn, café, giải khát trên địa bàn.
- Tạm dừng các hoạt động hiếu, hỷ, liên hoan, tân gia…..Riêng đối với
đám tang chỉ đảm bảo số lượng người để thực hiện các công việc cần thiết cho
nghi lễ, phong tục an táng.
- Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ như: trò chơi điện tử, bida,
làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, Spa….
- Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ
có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, mát xa, internet…
- Hạn chế người dân trên địa bàn ra khỏi nhà sau 21 giờ đêm đến 06 giờ
sáng hôm sau (ngoại trừ các trường hợp có lý do chính đáng); không tụ tập
đông người, nếu trường hợp cần thiết chỉ được tập trung không quá 10 người tại
cùng một thời điểm ở các khu vực bên ngoài công sở.
- Các nội dung về lĩnh vực được phép hoạt động thực hiện theo Công văn
số 4947/UBND-VX ngày 17/10/2021 của UBND tỉnh (trừ hoạt động phục vụ
khách ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng; hoạt động của các trường học trên
địa bàn theo văn bản chỉ đạo riêng; đối với hoạt động sản xuất, thi công thực
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hiện theo mục 2.1 của Công văn số 5638/UBND-VX ngày 21/11/2021 của
UBND tỉnh).
3.2. Đối với các xã còn lại trên địa bàn huyện: triển khai thực hiện các
nội dung theo yêu cầu tại tại mục 2.1 và mục 2.2 của Công văn số 5638/UBNDVX ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị.
4. Trung tâm Y tế huyện
- Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp (từ cấp xã và khuyến
khích quy mô nhỏ nhất có thể); xác định vùng nguy cơ, trên cơ sở đó thần tốc
truy vết, xét nghiệm, đảm bảo “sớm hơn một bước”, trên nguyên tắc nhỏ nhất,
hẹp nhất, tránh bỏ sót đối tượng. Thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly y tế các
trường hợp có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 tỉnh để kịp thời chủ động phát hiện, khoanh vùng, cách
ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng.
- Kịp thời triển khai tiêm chủng ngay cho các đối tượng đến lượt khi được
phân bổ vắc xin phòng COVID -19.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hỗ trợ test nhanh cho lực
lượng cán bộ, công nhân viên chức khi tham gia hội họp, các hoạt động chính trị
ngoài địa bàn.
5. Trung tâm VHTT-TDTT huyện
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về việc khai báo y tế toàn dân
trên ứng dụng PC – Covid; khuyến cáo người dân trở về từ các khu vực có dịch
đến và đi vào địa bàn huyện chủ động khai báo y tế trên ứng dụng PC - Covid và
với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét
nghiệm phù hợp và áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định; khuyến
khích người dân tự xét nghiệm để sớm phát hiện các trường hợp dương tính với
COVID-19; thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện và các quy định
về phòng chống dịch tại thời điểm hiện nay……kịp thời tuyền tải các nội dung
tuyên truyền cho UBND các xã, thị trấn.
6. Công an huyện
Chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát chặt chẽ
di biến động dân cư, nắm chắc tình hình công dân khi ra, vào địa bàn, người có
nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương để có biện pháp quản lý phù hợp.
Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện trong công tác truy vết, đảm bảo an ninh,
trật tự xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng,
chống dịch COVID-19. Tăng cường lực lượng cho các địa phương khi có yêu
cầu.
7. Ban chỉ huy Quân sự huyện
Tổ chức, quản lý tốt các điểm cách ly tập trung hiện có trên địa bàn
huyện.
8. Đối với công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022: giao Ban
CHQS huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Hội
đồng NVQS huyện chủ động, linh hoạt điều chỉnh thời gian khám tuyển cho phù
hợp với tình hình thực tế tại các địa phương; đảm bảo hoàn thành trước ngày
25/12/2021.
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9. Trung tâm Môi trường đô thị: Đối với người hợp đồng lao động tại
Trung tâm môi trường đô thị là F2, đề nghị Giám đốc Trung tâm phối hợp với
Trung tâm y tế huyện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sớm và tổ chức thực hiện
nhiệm vụ theo đúng hợp đồng đối với địa bàn thị trấn Krông Klang nhằm đảm
bảo vấn đề vệ sinh môi trường; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần đảm bảo
test nhanh thường xuyên sau 72 giờ và thực hiện các quy định về phòng, chống
dịch bệnh COVID-19.
Đối với nhiệm vụ thu gom rác thải tại các khu vực phong toản yêu cầu
phối hợp với Trung tâm y tế huyện chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế, thuốc phun
khử khuẩn, bình phun để thực hiện công tác khử khuẩn trước khi vận chuyển.
Chủ động làm việc với UBND các xã Mò Ó, Triệu Nguyên trong thực
hiện phương án vận chuyển rác thải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch
COVID-19.
10. Đối với Chợ trung tâm huyện: đồng ý cho Chợ trung tâm huyện hoạt
động trở lại đối với các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm…. Giao Ban
quản lý chợ trung tâm huyện xây dựng phương án quản lý chặt chẽ người ra vào
chợ, đảm bảo không tập trung quá 03 người/01 hàng, quán tại chợ; yêu cầu các
tiểu thương và người ra vào chợ thực hiện tốt 5k và các quy định chung về
phòng chống dịch COVID-19.
11. Đề nghị UBMTTQVN huyện và các hội đoàn thể: tiếp tục kêu gọi
vận động các tổ chức, cá nhân, các tấm lòng thiện nguyện với tinh thần tương
thân tương ái hỗ trợ, giúp đỡ cho các địa phương hiện đang có diễn biến dịch
bệnh COVID-19 phức tạp, các hộ gia đình trong khu phong tỏa tạm thời có hoàn
cảnh khó khăn nhằm đảm bảo vấn đề an sinh xã hội với phương châm “không để
ai bị bỏ lại phía sau”.
12. Đối với đề xuất hỗ trợ kinh phí của UBND các xã, thị trấn: UBND
huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn hiện có tình hình diễn biến dịch bệnh
COVID-19 phức tạp, chủ động trích từ nguồn ngân sách của địa phương thực
hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời, lập dự trù kinh phí còn
thiếu chuyển Phòng TC-KH xem xét, tổng hợp tham mưu UBND huyện hỗ trợ
đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách.
UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
được biết và thực hiện./.
[

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ COVID-19 huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PVP; các CV;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Lê Thị Tuấn
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