ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHỢ MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2879/UBND-TH

Chợ Mới, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Thông
báo số 428/TB-VPUBND ngày
19/11/2021 của Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Thông báo số 428/TB-VPUBND ngày 19 tháng 11 năm
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về kết luận của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp trực tuyến với các
huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn về công tác phòng,
chống dịch COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu
cầu Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai ngay các nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng,
chống dịch, không được chủ quan, lơ là sau khi tiêm đủ liều vắc xin;
luôn thực hiện nghiêm giải pháp “5K”, nhất là mang khẩu trang, giữ
khoảng cách; đồng thời, tuyên truyền đề cao ý thức tự giác phòng, chống
dịch của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân
trong huyện. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, vi phạm
các quy định phòng chống dịch.
2. Trung tâm Y tế
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, cập
nhật lại tỷ lệ người dân tiêm vắc xin, tính tỷ lệ người tiêm trên số dân
thực tế đang sinh sống trên địa bàn; trên cơ sở đó kiến nghị Sở Y tế phân
bổ vắc xin cho các địa phương, đảm bảo trong tháng 11/2021, nâng tỷ lệ
tiêm mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt trên 90%.
- Thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực điều trị tại cơ
sở; hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai, theo dõi chăm sóc y
tế đối với các trường hợp cách ly điều trị F1, F0 không triệu chứng tại
nhà nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo, đồng thời giảm áp lực cho

hệ thống y tế tuyến trên để tập trung điều trị các bệnh nhân COVID-19
trở nặng.
- Tham mưu đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện theo Nghị
quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số
4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về quy định tạm thời Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
- Thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát
triệt để người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường kiểm tra,
giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19 tại các khoa, phòng, bộ
phận trong bệnh viện; hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm dịch bệnh
vào bệnh viện và nhân viên y tế.
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Áp dụng linh hoạt các biện pháp hành chính trên địa bàn phù hợp
với quy định và tình hình dịch bệnh cụ thể tại địa phương để kiểm soát
tốt dịch bệnh trên địa bàn; trong đó có quan tâm chú ý đến tiêu chí bao
phủ vắc xin mũi 2 đối với người 50 tuổi trở lên (tiêu chí 2b) để cậ p nhật,
điều chỉnh cấp độ và biện pháp hành chính tương ứng.
- Khẩn trương thành lập các Tổ quản lý cách ly, điều trị F1, F0 tại
nhà; thiết lập đường dây nóng (dán trước nhà có đối tượng F1, F0) và bố
trí người trực 24/24 để kịp thời tư vấn, theo dõi sức khỏe cho người bệnh
khi có biểu hiện trở nặng.
4. Cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu từ nay đến đầu tháng
12/2021 đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin đối với người từ 18 tuổi trở
lên (mũi 2) và trẻ em từ 12-17 tuổi, kiểm soát tốt các ổ dịch trong phạm
vi hẹp nhất để sớm đưa các địa phương từ vùng cam trở về vùng vàng
(cấp độ 2) và tiến đến xanh hóa toàn tỉnh (cấp độ 1).
5. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phải xây dựng
Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch trong sản xuất, trong đó có chú ý
đến những quy định chung đối với người lao động trong giờ ăn trưa, giao
ca, tan ca, thói quen tập trung đi chợ tự phát trước các khu cụm công
nghiệp…
Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
và các ngành liên quan căn cứ thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ tăng
cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xây dựng các
tiêu chí an toàn phòng, chống dịch trong sản xuất đối với các doanh
nghiệp trên địa bàn huyện; đảm bảo an toàn thì sản xuất, sản xuất thì

phải an toàn; khi phát hiện ca mắc, khẩn trương xác định, khoanh vùng
hẹp, khống chế nhanh, không để dịch lây lan diện rộng.
6. Để thích ứng linh hoạt trong tình hình mới, chủ động kiểm soát
dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị công sở, giao Thủ trưởng các Ban
ngành, Đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn
cứ tình hình cụ thể tại từng đơn vị, quyết định việc tổ chức xét nghiệm
định kỳ trong đơn vị, vật tư xét nghiệm do đơn vị tự trang bị; đồng thời,
phối hợp với cơ quan y tế để được hỗ trợ, tập huấn công tác lấy mẫu xét
nghiệm và tự triển khai thực hiện tại đơn vị khi có nhu cầu.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các
Ban ngành, Đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
khẩn trương tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo);
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện;
- Cổng Thông tin Điện tử huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH(V).
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