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THÔNG BÁO  
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương 

tại Hội nghị trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19  
 
   

      

Sáng ngày 13/4/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến về tình hình 

phòng, chống dịch Covid-19 (sau Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh). Hội nghị do 

đồng chí Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 của huyện và đồng chí Trương Đề, Phó Chủ tịch UBND  

huyện - Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu 

phòng họp A – UBND huyện có đại diện lãnh đạo: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công 

an huyện, BCH quân sự huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; tại điểm cầu 17 xã, thị trấn có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị 

trấn là Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã và một số 

thành viên của Ban chỉ đạo cấp xã. 

Sau khi nghe đồng chí Trương Đề - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá tình 

hình triển khai phòng, chống Covid-19, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; 

Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương kết luận như sau:    

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn huyện đã tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo; thực hiện tương 

đối tốt việc cách ly xã hội, giãn cách xã hội, cách ly y tế theo chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện về 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến nay, huyện ta vẫn đang kiểm 

soát tốt tình hình dịch bệnh và chưa có trường hợp nào mắc Covid-19.  

Tuy nhiên, vẫn có một số tồn tại trong việc chấp hành, thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, như: một số người dân từ nơi khác về địa phương 

chưa thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế, vẫn còn tình trạng người dân không đeo 

khẩu trang khi ra đường hoặc đến nơi công cộng, nhất là tại các chợ truyền thống, bệnh 

viện…; một số địa phương chưa kiểm soát chặt chẽ đối tượng cách ly tại nhà, nơi lưu 

trú. Việc kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm chưa thường xuyên, 

nghiêm túc. Công tác tuyên truyền lưu động tại một số địa phương chưa thường xuyên, 

liên tục. Vai trò của Mặt trận, các hội, đoàn thể xã, thị trấn chưa được phát huy đúng 

mức. 

Để tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong thời gian tới, 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể Nhân dân trong huyện cần tập 

trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Trong 02 ngày tới (hết ngày 15/4/2020), phải tiếp tục quán triệt và chấp hành 

nghiêm việc cách ly xã hội, giãn cách xã hội, cách ly y tế theo tinh thần Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ 

thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các 
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biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, 

thiếu trách nhiệm để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự, đối với các 

trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, đưa tin không đúng sự 

thật; trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, chống người thi 

hành công vụ. 

2. Tiếp tục rà soát, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, giám sát, theo dõi, thực hiện 

nghiêm các biện pháp cách ly y tế theo quy định đối với người từ vùng/địa phương có 

dịch về huyện. Phát huy vai trò các Tổ công tác cấp xã, thôn, tăng cường việc giám sát 

các trường hợp cách ly tại nhà, hạn chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng bị đề 

nghị cách ly y tế; thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối 

cách ly theo quy định. Huy động Mặt trận, các hội, đoàn thể tại địa bàn tham gia tích 

cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh. 

3. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền lưu động 

cho người dân trong việc thực hiện đúng, đủ các khuyến cáo của cơ quan y tế về 

phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tại các chợ, nơi thường hay tập trung đông người, 

khu dân cư, …  

4. Công an huyện 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát, theo dõi, nhắc 

nhở các cơ sở kinh doanh các mặt hàng không phải là nhu yếu phẩm, người dân không 

đeo khẩu trang khi ra đường, tập trung đông người…Xử lý nghiêm các trường hợp 

không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

- Khẩn trương xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập 

trung theo quy định (tại Trung tâm Y tế huyện cơ sở mới). 

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với Bưu điện huyện và các cơ quan liên quan xây dựng phương án chi 

trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và trợ giúp xã hội cho các đối tượng 

bảo trợ xã hội trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi thường xuyên, chi hỗ trợ chưa thật sự 

cần thiết để chuyển sang sử dụng cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Phát huy vai trò của các Tổ công tác cấp xã, thôn, tăng cường kiểm tra, tuyên 

truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19, không để xảy ra tụ tập quá 2 người ở nơi công cộng (quán cà phê, đám tang, 

đám cưới…), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm soát chặt chẽ đối tượng 

cách ly tại nhà, nơi lưu trú.  

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên Đài truyền thanh xã, 

thị trấn. Thành lập Tổ công tác tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19 tại 
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các chợ, nơi tập trung đông người, nhất là tuyên truyền việc đeo khẩu trang, giữ 

khoảng cách trên 20, các khuyến cáo về phòng, chống dịch của ngành y tế, … 

- Rà soát các xe dịch vụ trên địa bàn xã, thị trấn, phân công Tổ công tác làm việc 

với các chủ xe, yêu cầu có cam kết không chở người ngoài địa phương về địa bàn 

huyện trong thời gian cách ly xã hội. Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tăng cường kiểm tra 

hành trình của các xe dịch vụ trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cam 

kết theo đúng quy định. 

- Khẩn trương triển khai rà soát, lập danh sách cụ thể các đối tượng được hưởng 

trợ cấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/04/2020 của Chính phủ, nhất là các đối tượng người có công, người được hưởng trợ 

cấp bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do bị mất việc làm ở địa phương 

theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội và các cơ quan liên quan.  

Công tác rà soát, lập danh sách cụ thể các đối tượng được hưởng trợ cấp đảm bảo 

công khai, đúng đối tượng, không để sót đối tượng, tránh trùng lặp đối tượng; thành phần 

tham gia rà soát phải có Mặt trận, các Hội đoàn thể, quân dân chính thôn, khối. Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm pháp lý về danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp 

do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND 

huyện nếu để sót đối tượng hoặc trùng lặp đối tượng. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng 

chính sách để đưa các đối tượng không đúng quy định vào thụ hưởng chính sách này. 

- Chủ động rà soát các nguồn chi, cắt giảm các nhiệm vụ chi không thật sự cần 

thiết để tập trung nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19. 

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị liên 

quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành phần dự họp; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP; CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 
 

Nguyễn Lê Anh Tuấn 
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