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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Điện Biên 
 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện vẫn diễn biến 

phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh (từ ngày 01/11 đến ngày 

11/11/2021 đã ghi nhận 129 trường hợp/09 xã có kết quả xét nghiệm dương tính 

với vi rút Sars-CoV-2) tập trung chủ yếu tại các xã biên giới, trong đó: 03 xã Na 

Tông, Na Ư, Pa Thơm ở cấp độ 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ); 02 xã: Mường Nhà, 

Pom Lót ở cấp độ 3 - nguy cơ cao (vùng cam); xã Noong Hẹt ở cấp độ 2 - nguy cơ 

trung bình (vùng vàng); các xã còn lại ở cấp độ 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh).  

Thực hiện Công văn số 3782/UBND-KGVX, ngày 11/11/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Công điện số 8149/CĐ-VPCP, ngày 07/11/2021 của Văn 

phòng Chính Phủ, Công điện 9472/BYT-MT, ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế. Để 

kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 sang “vùng xanh”, bảo vệ sức 

khỏe, tính mạng của Nhân dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện; các thành viên 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Chủ tịch UBND 

các xã thuộc huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của 

Chính Phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; 

- Tuân thủ nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch 

và phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm 5K + vắc xin 

+ điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác.   

- Chuẩn bị phương án, kịch bản phòng, chống dịch một cách linh hoạt, khoa 

học, hiệu quả; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, 

chống dịch phù hợp với tình hình hình ở địa phương và với từng địa bàn cụ thể (lưu ý: 

các yếu tố phong tục, tập quán để vận dụng cho phù hợp), kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, tổ chức cách ly các trường hợp có nguy cơ cao nhằm hạn chế tối đa việc bùng 

phát dịch ra cộng đồng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát trong khu cách ly, 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phòng, 

chống dịch; kiểm tra kết hợp với hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện, kịp thời khắc phục 

những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ động lên kế hoạch thành lập các khu cách ly tập trung, các khu điều trị bệnh 

nhân F0 trong tình huống dịch xảy ra trên địa bàn và phù hợp với từng cấp độ dịch. 

- Hướng dẫn, triển khai kích hoạt ngay các Trạm y tế lưu động ở những nơi 

dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp. 
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- Đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, 

khoa học, hiệu quả theo kế hoạch được phê duyệt. 

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện tốt 3 

trụ cột trong công tác phòng, chống dịch:  

+ Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất; có mục tiêu và lộ trình để 

có giải pháp phù hợp, hiệu quả để sớm kết thúc cách ly, phong tỏa;  

+ Xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, bảo đảm khoa 

học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

+ Điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, góp phần giảm chuyển 

nặng, giảm tử vong. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện phân loại F1 có nguy cơ cao và F1 có 

nguy cơ thấp để bố trí các phòng cách ly phù hợp, tuyệt đối tránh lây nhiễm chéo 

trong khu vực cách ly; đồng thời khẩn trương rà soát, lên phương án sẵn sàng mở 

rộng tại chỗ để thu dung khi có thêm các các đối tượng F1, đảm bảo các vành đai an 

toàn, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần trong các khu cách ly; 

Phân công, bố trí lực lượng thường trực quản lý tại các khu vực cách ly y tế tập trung 

một cách hợp lý.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TT-TH huyện: 

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tình hình và các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 để người dân biết, hiểu, tin, hưởng ứng, ủng hộ và người 

dân cùng làm; thực sự để người dân yên tâm và tự giác thực hiện phòng, chống dịch. 

5. Chủ tịch UBND các xã 

- Đối với địa bàn thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ) cần tăng cường giãn cách xã hội 

để kiểm soát chặt nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; khoanh vùng xử lý triệt để 

các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan giữa các khu vực. 

- Đối với địa bàn thuộc “vùng xanh” cần bảo vệ vững chắc, ngăn chặn, 

tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.  

- Chủ động bảo đảm nguồn lực phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại 

chỗ”, xây dựng kịch bản ở mức cao hơn, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh. 

- Bảo đảm việc cung ứng, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 

người dân trong khu vực thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, nhất 

là ở nơi phong tỏa, cách ly; phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng. 

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đến/về từ các địa phương có 

dịch, các địa phương có cấp độ dịch cao, nhiều ca trong cộng đồng. 

- Phát huy vai trò trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng, giám sát chặt chẽ 

những biến động của người dân trên địa bàn. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện  
- Tiếp tục huy động các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng 

hộ phòng, chống Covid-19; Thực hiện tốt công tác phối hợp trong tiếp nhận, quản 

lý, phân phối nguồn hỗ trợ, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân.  

- Phối hợp Cấp ủy, chính quyền các xã trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức 

thành viên tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý 

thức phòng, chống dịch Covid-19; cử đoàn viên, hội viên tham gia tích cực vào lực 

phòng, chống dịch tại địa phương. 
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Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể, các đơn vị lực lượng 

vũ trang, Chủ tịch UBND các xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp triển 

khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị này./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ PC dịch Covid- 19 tỉnh (B/c); 

- TT CHPC dịch Covid- 19 tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UB MTTQ VN và các đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện; 

- Các xã thuộc huyện; 

- Lưu: VT, TTYT. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Hải Bình 
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