
UBND XÃ NGHĨA HƯNG CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỊCHCOVID -19 —  -
Số: 22 /CV-BCĐ  ̂ Nghĩa Hưng, ngày 31 tháng 7 năm 2021
V/v thực hiện công tác phòng, chống 
dịch Covid -19 trên địa bàn xã.

Kính gửi:
- Đảng ủy xã;
- ủy  ban MTTQ và các Đoàn thể xã;
- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid_19 xã;
- Tổ công tác phòng, chống dịch tại 13 thôn, làng.

Thực hiện Công văn số 226/CV -  BCĐ ngày 30/7/2021 của BCĐ phòng, 
chống dịch tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn tạm thời áp dụng các hình thức cách ly y 
tế để phòng, chống dịch Covid -  19.

Thời gian qua, số lượng người về từ các địa phương có dịch trên địa bàn tỉnh, 
huyện cũng như số ca F2 trên địa bàn xã tăng cao gây khó khăn, áp lực cho công tác 
quản lý cách ly. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 
không để xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng làm bùng phát dịch và thực hiện quản 
lý tốt các trường hợp cách ly tại nhà. Ban Chỉ đạo xã đề nghị thành viên BCĐ, các 
ngành, Tổ phòng chống dịch cộng đồng các thôn, làng trên địa bàn xã triến khai thực 
hiện thống nhất các nội dung sau:

1. Trạm Y tế:
- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát chặt chẽ các quy trình, các khâu trong tố chức 

thực hiện về cách ly y tế tập trung, giám sát cách ly tại nhà; tổ chức đánh giá thưòng 
xuyên về việc cách ly y tế đế có khuyến cáo, hướng dẫn cũng như điều chỉnh kịp 
thời; báo cáo Ban Chỉ đạo xã khi có các vấn đề khó khăn vướng mắc hoặc phát sinh 
vượt thẩm quyền.

- Đối với các trường họp Fl, F2, người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh 
Bình Dương và vùng dịch, tâm dịch Covid-19 được Bộ Y tế thông báo hoặc các địa 
phương đang phong toả, cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ phải thực hiện quản lý nghiêm, chặt chẽ, hướng dẫn khai báo y tế, cách ly theo 
đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra giám sát, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, 
cá nhân vi phạm trong khai báo y tế, thực hiện cách ly, bàn giao sau kết thúc cách ly 
tập trung và quản lý sau cách ly tập trung tại nhà, nơi lưu trú.

- Các trường hợp âm tính được cho trỏ' về cách ly tại nhà 07 ngày theo quy 
định của Bộ Y tế (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung); tiếp tục theo dõi sức khỏe 
tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày nữa.

- Đối với các trường họp không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà thì phải
cách ly tập trung theo quy định.

2. Cpng an xã:
- Phối hợp với y tế quản lý, giám sát người về từ các địa phương có dịch, việc 

thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của người đã hoàn thành cách ly tập 
trung, cách ly tại nhà.



- Tham mưu xử ỉý nghiêm các trường họp tung tin không đúng về tình hình 
dich, aâv hoane mans tronư cône đồng.

3. Công chức Văn hóa-Xã hội:
- Thường xuyên đưa tin vê tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chông 

dịch covid-19 cho toàn dân biêt, thực hiện.
- Thông báo, triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định về thực hiện một số chính sách hô trợ người lao động và người sử dụng lao 
động gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

4. Tổ phòng, chống dịch cộng đồng: Quản lý nghiêm, chặt chẽ các trường 
hợp F2 cách ly tại nhà, công dân về từ các địa phương có dịch, tăng cường kiểm tra, 
giám sát, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng chống
dịch. , ________

5. Đe nghị ủy ban MTTQVN xã, các tố chức chính trị - xã hội:
- Xác đĩnh đẩy là nhiệm vụ cấp bách, giải pháp cấp bách đe cùng chính quyền 

tổ chức thực hiện tổt, giúp sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, tránh lây lan diện 
rộng trong cộng đồng, giảm tải cho các lực lượng, tuyến đầu trong công tác phòng 
chống dịch và chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống cao hơn; xây dựng kế hoạch 
giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly tại nhà của công dân; huy động các nguôn 
lực đế hỗ trợ các gia đình khó khăn do dịch bệnh, hỗ trợ động viện các lực lượng 
tuyên đâu đang căng mình ngày đêm chông dịch; giám sát việc tô chức thực hiện 
Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chinh phủ về một số chính sách hỗ trợ 
người lao động, và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Tuyên truyền, động viên Nhân dân, các tổ chức cá nhân, cộng đồng các 
doanh nghiệp đông thuận, tuân thủ và tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
ủyS/ƯBND xã và Ban Chi đạọ phòng, chống dịch Covid-19 của xã đế đạt kết quả tôt 
nhât trong công tác phòng chông đại dịch Covid-19.

6. Đề nghị đồng chí Bí thu* Chi ủy, Chi bộ các thôn, Ịàng: Tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo và kiêm tra việc tô chức thực hiện nhiệm vụ câp bách trong công tác 
phòng chông dịch; huy động các tô chức chính trị, chính trị - xã hội cùng vào cuộc 
với chính quyền, triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp thời để công tác chống dịch 
đạt hiệu quả nhât.

Yêu cầu các Thành viên Ban chỉ đạo, các ngành, Tổ công tác phòng, chống 
dịch Covid -  19 tại 13 thôn, làng nghiêm túc triển khai thực hiện. Đe nghị 
UBMTTQ, các Đoàn thể quan tâm phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.
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