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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp Thường trực BCĐ phòng chống dịch COVID - 19 xã 

 

 Ngày 04/01/2022, Thường trực BCĐ phòng chống dịch COVID - 19 xã đã 

tiến hành họp để xem xét, giải quyết một số nhiệm vụ trong công tác phòng chống 

dịch trên địa bàn xã, sau khi nghe các ban ngành, bộ phận chuyên môn báo cáo tình 

hình dịch trên địa bàn và thảo luận của các thành phần tham dự cuộc họp. Đồng chí 

Bế Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng BCĐ phòng chống dịch 

COVID - 19 kết luận một số nội dung chủ yếu sau:  

 1. Trạm Y tế xã:  

- Làm đầu mối cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch trên địa 

bàn, nhất là kết quả xét nghiệm xác định các trường hợp F0 cho BCĐ để có giải 

pháp chỉ đạo phù hợp, kịp thời. 

- Hỗ trợ các thôn truy vết, quản lý các trường hợp F1, F2 và hướng dẫn thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tổ chức phun khử khuẩn, 

khoanh vùng, giám sát... khi có trường hợp F0 trên địa bàn. 

- Tiếp tục rà soát các trường hợp chưa tiêm, tổ chức tiêm mũi 1,2,3 theo chỉ 

đạo của cơ quan cấp trên đạt hiệu quả. 

- Rà soát, đề xuất với UBND xã bổ sung mua sắm vật tư y tế đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu phòng chống dịch. 

 2. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Văn hóa - Thông tin):  

Tăng cường công tác tuyên truyền lưu động, tăng thời lượng tuyên truyền 

trên hệ thống truyền thanh địa phương theo thông điệp tuyên truyền của Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin truyền thông huyện để người dân nắm được thông tin đầy đủ, 

chính xác, kịp thời về tình hình dịch trên địa bàn và các biện pháp cần thiết phòng, 

chống dịch, tránh để người dân hoang mang.  

3. Công chức Tài chính - Kế toán:  

Tham mưu cho UBND xã bố trí kinh phí mua sắm trang bổ sung thiết bị, vật 

tư y tế đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo quy định. 

4. Các Trường học:  
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Xem xét cho các trường hợp F1 nghỉ học phù hợp với yêu cầu phòng, chống 

dịch theo quy định. Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh trong thời gian nghỉ học tránh 

tai nạn thương tích. 

5. Công an, quân sự xã:  

Thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, nhất là về di biến động dân cư tại địa 

phương; phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các biện pháp kiểm soát, 

phòng chống dịch đối với người từ tỉnh ngoài và từ các vùng có dịch đến, về địa 

phương; đặc biệt là biện pháp 5K tại nơi tập trung đông người, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. 

6. Mặt trận và các đoàn thể xã 

Tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và nhân 

dân, về công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn, thường xuyên thực hiện 

biện pháp 5K khi ra khỏi nhà; phối hợp với công chức Văn hóa TT tổ chức tốt 

công tác tuyên truyền lưu động những nội dung theo quy định của cấp trên nhằm 

nâng cao ý thức chấp hành tốt của mọi người dân trong công tác phòng, chống dịch 

covid-19 tránh gây hoang mang hoặc thờ ơ, lơ là… 

6. Các đồng chí Trưởng thôn: 

Tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình F1 cách ly y tế tại nhà, chấp hành tốt 

quy định cách ly; phân loại rác thải và xử lý rác ngay tại gia đình đảm bảo vệ sinh 

môi trường; theo dõi nhắc nhở việc thực hiện tốt công tác khai báo y tế đối với các 

trường hợp về địa phương từ tỉnh ngoài. Tuyên truyền, nhắc nhở các cháu học sinh 

trong thôn trong thời gian nghỉ học tránh tai nạn thương tích. 

Trên đây là nội dung kết luận của Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng BCĐ 

phòng chống dịch COVID - 19 xã ngày 04/01/2022. Yêu cầu các ban ngành, đoàn 

thể xã và các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch xã; 

- Các thôn; 

- Lưu: BCĐ, VP.  
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CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Bế Xuân Trường 
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