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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ-Phó Bí thư huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 huyện tại cuộc họp ngày 22/8/2021 

 
 

 

Sáng ngày 22/8/2021, đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tổ chức họp 

Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Đồng chí Đỗ Văn 
Xiêm - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp và chỉ đạo; 

dự họp có lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Công an 
huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Trung tâm Y tế, Bệnh viên đa khoa; đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn. 

Sau khi nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 huyện báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn; ý kiến phát biểu chỉ 
đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ý kiến 

tham gia của các đại biểu tham dự họp, đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, 
Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

thống nhất kết luận, giao nhiệm vụ như sau:  

 1. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị: 

 - Tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 huyện. Hoàn thành trước 10h ngày 23/8/2021. 

 - Tham mưu Ban chỉ đạo: (1) Thông báo phân công nhiệm vụ, phụ trách địa 

bàn cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo; (2) Thành lập các Tiểu ban giúp việc 
Ban chỉ đạo. Hoàn thành trước 17h ngày 23/8/2021. 

 - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học, các UBND xã, thị trấn quản lý 
chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân đi từ vùng dịch 

về (theo dõi sức khỏe; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tờ khai y tế liên 
quan đến lịch trình di chuyển của bản thân từ ngày 03/8/2021…). 

- Khẩn trương rà soát, lập báo cáo đề xuất các nhiệm vụ cụ thể và kinh phí 
đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, gửi Phòng Tài chính –  
Kế hoạch, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện trong ngày 22/8/2021. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện thực hiện chuyển Khu 
cách ly tập trung tại Trung tâm Chính trị huyện sang Khu cách ly tập trung tại 

Trung tâm GDTX huyện, hoàn thành trong ngày 24/8/2021. Thực hiện phun khử 
khuẩn, thu dọn vệ sinh đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm Chính trị, hoàn thành 

trong ngày 25/8/2021.  
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- Khẩn trương hoàn thiện Phương án (sửa đổi, bổ sung) phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Hoàn thành trước 11h ngày 23/8/2021. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu Chủ tịch UBND huyện 

ban hành Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-
19 trên địa bàn huyện. Hoàn thành trong ngày 22/8/2021. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên, trường THPT huyện và các đơn vị liên quan thống nhất địa điểm, 

cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên huyện (tại trường THPT huyện hoặc Trung tâm Chính trị huyện).  
Căn cứ kết quả thống nhất, tham mưu UBND huyện có văn bản trao đổi với sở 

Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thực hiện. Hoàn thành trước ngày 25/8/2021. 

4. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế, Công an huyện tham mưu UBND 
huyện quyết định thành lập Khu cách ly tập trung của huyện tại Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên, hoàn thành trong ngày 23/8/2021. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm y tế và các cơ 

quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn 
theo quy định của Khu cách ly tập trung (Trung tâm Giáo dục thường xuyên),  hoàn 

thành trong ngày 23/8/2021. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Khẩn trương tham mưu UBND huyện thực 

hiện sửa chữa Trung tâm Giáo dục lao động (cũ) để làm Khu cách ly tập trung lâu 
dài của huyện. Lập đề xuất cụ thể gửi phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện 
trước 17h ngày 22/8/2021. 

6. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch: Căn cứ dự toán, đề xuất kinh phí do 
các cơ quan, đơn vị trình, chủ động thẩm định, tham mưu UBND huyện đảm bảo 

kịp thời kinh phí trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.  Báo cáo 
UBND huyện trước 10h ngày 23/8/2021. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ 
tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại 

cuộc họp ngày 22/8/2021. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan thành viên BCĐ huyện; 
- Lưu: VT,VP (Thành), 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ngô Văn Huynh 
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