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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Ngô Hoàng Hiếu  

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
 

 

Ngày 31/01/2021, tại phòng họp Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện – Ngô Hoàng Hiếu chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp 

gồm thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện. 

Sau khi nghe các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, Chủ tịch UBND huyện Ngô Hoàng Hiếu kết luận các nội dung 

như sau: 

Ngày 27/01/2021, sau 57 ngày không có dịch trong cộng đồng, tại Hải 

Dương, Quảng Ninh đã phát hiện ổ dịch mới trong cộng đồng. Những trường hợp 

ở Hải Dương có liên quan đến một trường hợp được khẳng định tại Nhật Bản đã 

nhiễm chủng virus biến thể “siêu lây nhiễm” B.1.1.7. Để kiểm soát có hiệu quả, 

chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch COVID-19, tránh lây lan trong cộng đồng, 

bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của nhân dân; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai 

thực hiện ngay các nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

- Khẩn trương rà soát, lập danh sách tất cả học sinh, giáo viên trường 

mẫu giáo thị trấn Chợ Mới và trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông do có trường 

hợp tiếp xúc gần với người về từ vùng dịch. Danh sách báo cáo Công an 

huyện, Trung tâm Y tế huyện chậm nhất ngày 01/02/2021 để theo dõi và 

chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, có giải pháp 

thông báo đến phụ huynh học sinh tại 02 trường học này hạn chế đi lại, hạn 

chế tiếp xúc để theo dõi tình trạng sức khỏe. 

- Thống nhất cho giáo viên và học sinh trường mẫu giáo thị trấn Chợ 

Mới và trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021 từ ngày 01/02/2021. 

2. Trung tâm Y tế: 

- Tổ chức phun xịt, khử khuẩn tại trường mẫu giáo thị trấn Chợ Mới và 

trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông, Ngân hàng Bưu điện Chợ Mới, nơi ở của 

người từ vùng dịch về. 



- Tất cả các trường hợp trở về từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh 

kể từ ngày 01/01/2021 đến nay đều phải khai báo y tế, lấy mẫu đưa đi xét 

nghiệm SARS-CoV-2 và áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo hướng 

dẫn của ngành y tế.   

3. Phòng Y tế: theo dõi, hỗ trợ các địa phương trong quản lý các khu 

cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện.  

4. Công an huyện 

Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, xác 

minh tất cả các trường hợp trên địa bàn đã từng đi đến vùng dịch (Hà Nội, 

Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh,...) theo thông báo của Bộ Y tế để 

phối hợp giám sát, theo dõi sức khoẻ, phát hiện xử lý kịp thời, không để dịch 

bệnh lây lan rộng ra cộng đồng; quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng và 

cư trú trên địa bàn, sớm phát hiện các trường hợp lạ mặt cư trú bất hợp pháp 

tại địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa người xuất nhập cảnh trái 

phép trên địa bàn. 

- Chủ trì phối hợp Trung tâm y tế và UBND thị trấn Chợ Mới, xã Kiến 

An, Long Giang, Mỹ Hội Đông truy vết, xác minh, lập danh sách các trường 

hợp (F2, F3...) là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Bưu điện Chợ Mới, Bưu điện 

huyện; học sinh, giáo viên các trường học có tiếp xúc gần với người về từ 

vùng dịch để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.  

5. Phòng Tư pháp 

Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn UBND các 

xã – thị trấn thực hiện xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công 

cộng theo đúng quy định. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục thông báo, rà soát, thống kê, cập nhật danh sách tất cả các 

trường hợp đã từng đi đến vùng dịch (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và 

Quảng Ninh,...) đã trở về địa phương trên mọi phương tiện thông tin, kịp thời 

báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Công an huyện, Trung tâm Y 

tế huyện) để chủ động ứng phó. 

- Quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, không để các đối 

tượng tự do đi lại trong cộng đồng. Nếu thuộc trường hợp cách ly tại nhà theo 

dõi sức khỏe phải ban hành quyết định và tổ chức trao cho đối tượng. Thực 

hiện dán bảng tên đối với các hộ đang thực hiện cách ly yế tại nhà để người 

dân cùng với chính quyền tham gia giám sát đối với các hộ này.    

- Khuyến cáo người dân hạn chế số người tham gia tiệc cưới, đám 

tang... Nếu tổ chức phải có ý kiến của chính quyền địa phương để thực hiện 

các giải pháp phòng, chống dịch. 

- Chịu trách nhiệm quản lý các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn. 

Đồng thời, khẩn trương rà soát, đề xuất các điểm có thể làm nơi cách ly tập 



trung dự phòng để ngành chuyên môn huyện tiến hành khảo sát xem xét, tính 

toán tham mưu Ủy ban nhân dân huyện. 

- Tạm dừng tất cả các hội nghị, liên quan họp mặt cuối năm và một số 

hoạt động tập trung đông người không cần thiết kể từ ngày 01/02/2021 đến 

khi có thông báo mới. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền giải pháp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – 

Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y 

tế, nhất là tại các bến đò, chợ, trung tâm thương mại, nơi đông dân cư,...  

- Tiếp tục phát huy vai trò Ban ấp, Tổ tự quản về quản lý chặt chẽ 

những người về từ vùng dịch, người lạ, từ Campuchia về nước,... để báo cáo 

kịp thời cho các ngành chức năng có phương án tiếp cận, nắm thông tin. Xem 

xét hỗ trợ kinh phí cho các Tổ tự quản, ấp trực tiếp làm công tác giám sát này 

để kịp thời động viên, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

- Lắp đặt các băng rôn tuyên truyền về việc xử phạt đối với hành vi 

không đeo khẩu trang nơi công cộng (như: phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 

triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng,...) tại các 

chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông dân cư,... Tuy nhiên, về giải 

pháp lâu dài nên tuyên truyền người dân tự nâng cao nhận thức trong phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

7. Một số vấn đề liên quan khác 

- Thống nhất tạm dừng tổ chức lễ hội Xuân Hồng năm 2021.  

- Đối với cơ sở vật chất đề nghị bổ sung của khu cách ly tập trung tại 

phòng khám đa khoa khu vực Long Giang và Mỹ Luông, Trung tâm Dịch vụ 

việc làm theo đề nghị của Trung tâm Y tế, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét. 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo đến đơn vị đầu tư khu 

dịch vụ sinh thái Mỹ Luông không tổ chức khai trương đón khách trong thời 

gian này cho đến khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân huyện.  

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đến các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để tổ chức thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy ; 

- Chủ tịch,  các PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Văn phòng;                                                        

- Lưu: VT, TH. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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