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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long  

tại buổi kiểm tra, làm việc với huyện Hoài Ân  

về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
   

Ngày 16/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chủ trì kiểm tra, 

làm việc với huyện Hoài Ân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, 

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND các 

xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện Hoài Ân. Sau 

khi nghe báo cáo của lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân về công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:  

Trong thời gian qua, huyện Hoài Ân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, phối hợp 

cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. UBND tỉnh ghi nhận 

những kết quả đạt được của huyện Hoài Ân trong công tác phòng, chống dịch.  

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tổ chức thực hiện ở một số nơi, một số thời 

điểm còn chưa thật triệt để, nghiêm túc, hiệu quả; dẫn đến tình trạng “chặt ngoài, 

lỏng trong” như tại các xã Ân Tường Tây, Ân Hữu trong thời gian vừa qua. Nhằm 

tiếp tục khoanh vùng, khống chế, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trên diện 

rộng, huyện Hoài Ân cần tích cực phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị 

liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, khơi dậy ý chí quyết tâm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; trong đó chú 

trọng tuyên truyền về tốc độ lây lan, tác hại và sự nguy hiểm của dịch bệnh. Qua đó, 

đẩy lùi tư tưởng lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch của một bộ phận 

cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân trên địa bàn huyện. 

2. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã 

hội tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; phát huy đoàn kết, 

thống nhất từ ý chí đến hành động, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Huy động cả hệ thống chính trị tham gia công 

tác phòng, chống dịch; trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

trong công tác chỉ đạo, điều hành. Nâng cao vai trò của các Tổ COVID-19 cộng 

đồng để theo dõi, giám sát từng hộ gia đình, kịp thời phát hiện người từ vùng dịch 
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về để thực hiện khai báo y tế, tổ chức cách ly phù hợp; quản lý, giám sát chặt chẽ 

các đối tượng đã kết thúc cách ly tập trung ở tỉnh trở về địa phương theo quy định.   

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên, 

đột xuất việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ trên 

địa bàn, đảm bảo giãn cách, giảm số lượng người ra vào chợ và thực hiện test 

nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo quy định; kiên quyết buộc dừng hoạt động 

các cơ sở kinh doanh, bán buôn các mặt hàng không thiết yếu khi không đảm bảo 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

4. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Chặt ngoài, chặt trong”. 

UBND huyện xây dựng kế hoạch và phối hợp với Sở Y tế khẩn trương tổ chức xét 

nghiệm tầm soát trên diện rộng/sàng lọc thông qua test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 cho các đối tượng và địa bàn có nguy cơ cao, nhằm khoanh vùng xử 

lý kịp thời các ca bệnh, chùm ca bệnh, không để bùng phát thành ổ dịch lớn; đặc 

biệt phải tổ chức xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ hộ gia đình của thôn Phú Hữu 2 

(xã Ân Tường Tây) và thôn Phú Văn 2 (xã Ân Hữu) trong thời gian 3 ngày.  

5. Đối với 3 xã vùng cao và các xã còn lại của huyện hiện nay chưa có ca 

mắc COVID-19, phải chủ động xây dựng kế hoạch và thiết lập mô hình để bảo vệ, 

giữ vững “vùng xanh”, an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. 

6. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

của huyện phát động các phong trào để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với các hộ gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”. 

7. Chỉ đạo phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án thu hoạch nhanh, đồng loạt diện 

tích lúa vụ Hè - Thu theo từng vùng, từng cánh đồng; hướng dẫn, vận động nông 

dân thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp, không thu hoạch thủ công, tập trung 

đông người để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

8. Phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND các huyện Phù Mỹ, An Lão 

để thống nhất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc lưu thông hàng hóa, 

các trường hợp buộc phải di chuyển ra/vào địa bàn huyện Hoài Ân tại các chốt kiểm 

soát dịch bệnh COVID-19 thuộc ranh giới giữa địa bàn các huyện, thị xã.  

9. Đối với những trường hợp buộc phải di chuyển để khám chữa bệnh, thực 

thi công vụ, sản xuất, lưu thông… theo yêu cầu hoặc được sự cho phép của chính 

quyền thì cần được quản lý chặt chẽ, tăng cường các biện pháp bảo vệ (như tiêm 

vắc xin) và xét nghiệm thường xuyên. Đối với các hộ gia đình cần tăng cường 

giám sát y tế để bất kỳ người dân nào có triệu chứng đều được hỗ trợ y tế kịp thời. 

Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, không để bất kỳ người dân 

nào thiếu đói, đặc biệt là người dân trong vùng đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.     
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10. Khẩn trương bố trí, hoàn thiện trang thiết bị để bảo đảm vận hành ngay 

100% khu cách ly tập trung; tiếp tục rà soát, trưng dụng các cơ sở bảo đảm điều 

kiện làm cơ sở điều trị và các điểm thu dung điều trị F0 nhẹ; bố trí bình ô xy hoặc 

lắp đặt hệ thống cấp ô xy tại tất cả các cơ sở điều trị và các điểm thu dung điều trị 

F0 nhẹ đáp ứng yêu cầu. 

11. Giao Sở Y tế hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện trong 

công tác xét nghiệm; đảm bảo về nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế, bố trí 

sắp xếp hợp lý đội ngũ nhân viên y tế để vừa phục vụ công tác phòng, chống dịch, 

vừa bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ 

triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành phần dự họp; 

- UBND thị xã Hoài Nhơn,  

  các huyện An Lão, Phù Mỹ; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K5, K7, K15. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Võ Gia Nghĩa  
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