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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /UBND-YT Tủa Chùa, ngày      tháng  5  năm 2021 
V/v thực hiện một số biện pháp 

cấp bách để phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện 

 

 

                        Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1416/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Để chủ động triển khai các hoạt động phòng, 

chống dịch, ngăn chặn dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng theo tinh thần 

chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy Tủa Chùa và tình 

hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

tình hình thực tế của huyện có trách nhiệm: 

1. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương 

và Thông báo số 190-TB/TU ngày 15/5/2021 của Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Thông 

báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp trực tuyến về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 215-CV/HU ngày 

15/5/2021 của Huyện ủy Tủa Chùa về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Chấp hành nghiêm các chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trung 

ương, của tỉnh, của huyện; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong phòng 

chống dịch (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

thuốc, dụng cụ phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ) và thực hiện 

nghiêm yêu cầu "5K". Chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, không để bị 

động, bất ngờ, đặc biệt lưu ý đến công tác quản lý các trường hợp F1 tại cơ sở 

cách ly tập trung huyện. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan dẫn đến lây lan chéo 

dịch bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc công khai các thông tin về 

những địa điểm có nguy cơ cao, các thông tin để người dân thuận tiện cho việc 

tra cứu, hỗ trợ cho việc khai báo y tế. 

3. Tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

thực hiện đúng nguyên tắc cấp nào chịu trách nhiệm ở cấp đó. Người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để 

xảy ra sai phạm về công tác phòng, chống dịch. Trường hợp để lây lan, phát sinh 
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dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, đơn vị thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

phải chịu trách nhiệm theo quy định. 

4. Trung tâm Y tế huyện: Chủ động tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với 

các trường hợp trên địa bàn huyện có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính 

với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh và các vùng có dịch. Đảm bảo đầy đủ các 

trang thiết bị, phương tiện phòng hộ, thuốc, vật tư, sinh phẩm hóa chất phục vụ 

xét nghiệm đồng thời xây dựng dự trù nhu cầu, sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu 

hao... trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. 

 5. UBND các xã, thị trấn  

- Phối hợp với ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo khẩn 

cấp những trường hợp có tiếp xúc gần với F0; theo dõi xác định rõ lịch trình di 

chuyển, tiếp xúc của các trường hợp F0 để điều tra, truy vết và tổ chức xét 

nghiệm kịp thời, cách ly, khoanh vùng, không để sót mầm bệnh ngoài cộng 

đồng. Tiếp tục phát huy, duy trì hoạt động của tổ giám sát cộng đồng tại các 

thôn, bản, tổ dân phố để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Thường 

xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và báo 

cáo kịp thời về UBND huyện; 

- Chủ động các phương án kịch bản trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh, không để bị động, bất ngờ; chủ động chuyển trạng thái từ "phòng 

dịch" sang trạng thái "chống dịch" với mức độ cao nhất; rà soát, bổ sung, hoàn 

thiện các phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh. Xây dựng 

và triển khai các phương án cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt đối với các cử tri tại 

cơ sở cách ly tập trung của huyện. 

Nhận được Công văn này, UBND 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: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (thay Báo cáo); 
- TT. HĐND huyện (thay Báo cáo); 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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