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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số:        /UBND-YT 

V/v tiếp tục tăng cường các 

biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19. 

 

 

 

Thạch Thành ngày        tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ban UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cấp huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 13392/UBND-VX ngày 30/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành yêu cầu 

Trưởng các phòng, ban UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cấp 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Kể từ 18 giờ 00 ngày 30/8/2021 tạm dừng các hoạt động: các tiệm, cơ 

sở cắt tóc, gội đầu, thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp; các chợ cóc, chợ tạm (tại thị 

trấn Kim Tân, xã Thạch Quảng….) cho đến khi có thông báo mới. 

2. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm y tế huyện 

khẩn trương triển khai xét nghiệm Covid-19 để tầm soát đối với cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động; chiến sỹ lực lượng vũ trang; giáo viên, học 

sinh…; tiểu thương tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Khuyến khích 

người dân tự nguyện xét nghiệm Covid-19 theo hình thức tự trả phí, nhất là 

những người có bệnh nền, người già trên 65 tuổi, người có các triệu chứng 

như: ho, sốt, đau rát họng, mỏi mệt, đau nhức người, mất vị giác, khứu giác... 

3. Yêu cầu các doanh nghiệp có công nhân sản xuất, kinh doanh, các chợ 

truyền thống, các siêu thị đang được phép hoạt động trên địa bàn huyện phải 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xét nghiệm 

tầm soát Covid-19. 

4. Giao Giám đốc Trung tâm y tế huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai xét nghiệm Covid-19 để tầm soát 

đối với các đối tượng nêu trên và đối với người dân tự nguyện xét nghiệm 

Covid-19 theo hình thức tự trả phí. Siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-

19 tại các Trạm y tế xã, thị trấn. 

5. Giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện: Tiếp tục siết chặt công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trong bệnh viện, phòng khám Đa khoa khu vực 

Thạch Quảng; yêu cầu xét nghiệm tầm soát thường xuyên cho đội ngũ y, bác sỹ, 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Sàng lọc, phân luồng và yêu cầu xét nghiệm 

Test nhanh cho tất cả người dân (tự trả phí) trước khi vào khám, điều trị hoặc 

chăm sóc 2 bệnh nhân; các trường hợp cấp cứu thực hiện Test nhanh ngay sau 

khi nhập viện; thực hiện mỗi người bệnh chỉ có 01 người chăm nuôi và đưa đi 
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khám (nếu có); đối với bệnh nhân điều trị nội trú, khuyến khích người chăm 

nuôi trong suốt quá trình điều trị. 

6. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

6.1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19; triển khai để các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh 

dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn ký cam kết dừng hoạt động nêu trên theo 

quy đinh; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch nhất là việc dừng các hoạt 

động không thiết yếu; xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

6.2. Tăng cường quản lý lao động tự do, người bán hàng rong, bán hàng 

trên vỉa hè; phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ các shipper 

(người giao hàng công nghệ); lái xe taxi, xe khách, xe mô tô 02 bánh chở khách 

và yêu cầu thực hiện việc xét nghiệm Covid-19. 

6.3. Yêu cầu các doanh nghiệp có công nhân sản xuất, kinh doanh, các 

chợ truyền thống, các siêu thị đang được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xét nghiệm tầm soát Covid-19; 

doanh nghiệp, chợ, siêu thị nào không chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện sẽ báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để 

xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. 

6.4. Tuyên truyền, vận động khuyến khích người dân tự nguyện xét 

nghiệm Covid-19 theo hình thức tự trả phí, nhất là những người có bệnh nền, 

người già trên 65 tuổi, người có các triệu chứng như: ho, sốt, đau rát họng, mỏi 

mệt, đau nhức người, mất vị giác, khứu giác... 

7.  Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 399-CV/HU ngày 27/8/2021 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Công điện số 41/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện và các nội dung chỉ đạo tại Công văn này. Ban Thường vụ Đảng 

ủy các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về kết 

quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý. 

8. Công an huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát xử lý hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm.  

9. Giao phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu chỉ đạo Trung tâm Văn 

hóa Thông tin, thể thao và du lịch và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện 

đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động gia đình hội viên, 

đoàn viên và nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung 

tại Công văn này nhằm tạo sự động thuận, chia sẻ trong Nhân dân để người dân 
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không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đồng thời, không mất bình tĩnh, hoang 

mang; sẵn sàng, chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Các nội dung không đề cập tại Công văn này, thực hiện theo các văn bản 

trước đây của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HU (b/c); 

- Thành viên BCĐ PCD huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 

         CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

     Phạm Đình Minh 
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