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 Phòng, chống dịch bệnh dịp tết Nguyên đán  

Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện Tân Uyên 

 

Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về phòng, chống dịch bệnh dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dịp tết Nguyên đán 

2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả; kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm, khoanh vùng 

dập dịch kịp thời, triệt để. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo các đơn vị chủ động phòng chống, dịch bệnh có hiệu quả, phát 

hiện, xử lý kịp thời ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan. Hạn chế 

đến mức thấp nhất  tỷ lệ mắc mới, các di chứng và tử vong do dịch bệnh; khống 

chế kịp thời, không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán 2022. 

- Dự phòng, ngăn chặn, cảnh báo sớm và đáp ứng kịp thời các bệnh dịch 

mới nổi, bệnh lây truyền từ động vật sang người như Zika, cúm (H7N9, H5N1, 

H5N6, H10N8, COVID-19),... Giảm số mắc và hạn chế thấp nhất tử vong do 

các bệnh truyền nhiễm lưu hành như: Tay chân miệng, sởi, rubella, thủy đậu, 

quai bị. 

2. Yêu cầu 

Giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp nhiễm bệnh do dịch, chú trọng 
công tác phòng, chống dịch COVID-19, chú ý người nhập cảnh, người về từ các địa 
bàn đang có dịch bệnh; phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi 
ngờ mắc bệnh, người có yếu tố dịch tễ. 

Tiếp tục tăng cường hoạt động phòng, chống dịch bệnh, thực hiện giám sát 
phát hiện sớm để khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để, hạn chế tối 
đa dịch bệnh lây lan rộng. 

Bảo đảm hiệu quả hoạt động phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra, rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những 
người thuộc nhóm nguy cơ cao để có phương án đáp ứng, hỗ trợ kịp thời. 

Phân công trực 24/24 giờ trong thời gian nghỉ tết để theo dõi, báo cáo, kịp thời 
xử lý các tình huống phát sinh dịch bệnh trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ, đội thuộc hệ thống phòng, chống dịch; 
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nâng cao năng lực xét nghiệm, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị sẵn 

sàng đáp ứng nhu cầu chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra. 

Tập trung, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy 

cơ cao nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất 

thường, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; đánh giá mức 

độ nguy cơ, dự báo tình hình dịch, chủ động đề xuất văn bản chỉ đạo về chuyên 

môn trong công tác phòng, chống dịch. Không để quá tải hệ thống y tế. 

Chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

về công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tình 

hình dịch bệnh trong dịp nghỉ tết Nguyên đán 2022 theo quy định bảo đảm đầy đủ, 

kịp thời, đúng thời hạn. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành 

- Triển khai thưc hiện nghiêm túc và quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, 
của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19; tiếp tục 
Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thưc hiện hiệu quả mục tiêu ngăn 
chặn nguồn lây nhiễm xâm nhập bên ngoài và khoanh vùng, phát hiện sớm, cách 
ly, dập dịch từ bên trong. 

- Dự báo tình hình dịch bệnh và xây dựng kế hoạch ứng phó với các cấp độ 
của dịch bệnh, đặc biệt với dịch bệnh COVID-19 nhằm chủ động ứng phó 
kịp thời với các tình huống khác nhau, giảm tối đa ca mắc, tác động và thiệt hại do 
dịch bệnh. 

- Phối hợp các cơ quan, ban ngành tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 
chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc 
biệt là dịch COVID-19. 

- Củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống phòng, chống dịch từ huyện đến 
xã, thị trấn; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức về giám sát và phòng, 
chống dịch bệnh để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

- Củng cố, duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, 
chống dịch bệnh các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, kịp thời chỉ đạo triển 
khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo 
công tác phòng, chống dịch không để dịch bệnh bùng phát, đặc biệt đối với các bệnh 
nguy hiểm và mới nổi trong đó là công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ tuyến xã; thống kê 
báo cáo, mở rộng triển khai sử dụng hệ thống báo cáo điện tử cho tất cả các tuyến. 

2. Chuyên môn kỹ thuật 

2.1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

- Tăng cường giám sát, chú trọng công tác phòng, chống dịch tại các khu 

vực đông dân cư; các thời điểm người dân, công nhân di chuyển về quê trong dịp 
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tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để 

dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

- Rà soát, cập nhật các kịch bản phòng, chống dịch đã xây dựng. Chủ 

động ứng phó với tình huống xấu nhất giảm tối đa tác động và thiệt hại, nguy cơ 

lây lan do dịch bệnh. 

- Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo 

phòng, chống dịch trong tình hình mới, nâng cao ý thức của người dân về việc tiêm đủ 

vắc xin, xét nghiệm, cách ly, điều trị, nhất là thực hiện nghiêm thông điệp 5K. 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, đi từ địa bàn khác về 

địa phương; đồng thời tiếp tục tổ chức nghiêm việc thực hiện cách ly theo hướng 

dẫn của ngành y tế. 

- Cập nhật triển khai đồng bộ hướng dẫn về giám sát, hướng dẫn về cách ly y 

tế; cách ly tại nhà, quy trình cách ly, giám sát trước tình hình dịch bệnh COVID-19 

mới theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong 

cộng đồng và các cơ sở y tế, phát hiện sớm, lấy mẫu xét nhiệm, tổ chức cách ly 

theo quy định, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch. 

- Kiện toàn, duy trì các tổ, đội phòng chống dịch COVID-19 sẵn sàng tham 

gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tại các 

địa phương, đơn vị. Thành lập các Đoàn kiểm tra công tác cách ly và giám sát y tế. 

- Phân công cán bộ trực, sẵn sàng thường trực lực lượng phòng, chống dịch 

24/24 giờ trong thời gian nghỉ tết để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh dịch 

COVID-19 trong dịp tết Nguyên đán 2022. 

- Thường xuyên tống hợp, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch COVID-19 

về Sở Y tế và UBND huyện theo quy định. 

2.2. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác 

- Chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và kịp thời thông 

báo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó, 

không để các dịch bệnh bùng phát, hạn chế tỷ lệ mắc, tử vong do bệnh dịch. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền 

nhiễm, chương trình cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh; kế hoạch phòng 

chống dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa, kế hoạch phòng chống dịch theo tình 

huống, thiên tai, bão lũ nhằm cung cấp chính xác, kịp thời, đầy đủ các thông tin 

cần thiết về dịch tễ học, vi khuẩn học và các yếu tố liên quan làm cơ sở lập kế 

hoạch dự phòng và khống chế dịch bệnh chủ động. 

- Xét nghiệm phát hiện sớm tác nhân gây bệnh, tốt nhất là thưc hiện xét 

nghiệm tại chỗ. 
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- Triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh khi chưa 

có dịch bệnh xảy ra. 

- Duy trì và nâng cao hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại tất cả các 

tuyến. Tăng cường và mở rộng triển khai giám sát dựa vào sự kiện (EBS) lồng 

ghép với hệ thống giám sát thường xuyên (giám sát dựa vào chỉ số) để chủ động 

khống chế dịch bệnh. 

- Tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát 

hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có các biện pháp cách ly, thu dung, 

điều trị kịp thời, xử lý ổ dịch triệt để hạn chế lây lan, khống chế không để dịch 

bùng phát, lan rộng kéo dài. 

- Thiết lập và củng cố các tổ đội tại các tuyến về năng lực và trang thiết bị 

sẵn sàng thực hiện xử lý ổ dịch, hỗ trợ khi có dịch bệnh xảy ra. Tổ chức thường 

trực phòng, chống dịch 24/24 giờ khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Thường xuyên đánh giá nguy cơ, nhận định tình hình dịch bệnh; kiện 

toàn, đẩy mạnh hoạt động chia sẻ thông tin và huy động các nguồn lực trong công 

tác giám sát, đáp ứng dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Thực hiện có hiệu quả việc điều tra dịch tễ ca bệnh, phân tích, dự báo tình 

hình dịch, kịp thời triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng phần mềm Hệ thống báo cáo giám 

sát bệnh truyền nhiễm trong công tác thông tin báo cáo và khai báo bệnh dịch 

truyền nhiễm trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình loại trừ sốt rét ở Việt Nam đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 và được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định 

số 08/QĐ-BYT ngày 04/01/2017. 

- Chủ động đáp ứng bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 

số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát 

và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; công tác báo cáo bệnh truyền nhiễm 

theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 và báo cáo hoạt động kiểm dịch 

y tế biên giới trên phạm vi toàn quốc theo Thông tư số 28/2019/TT-BYT ngày 

28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Phối hợp liên ngành 

- Tổ chức, triền khai công tác phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan, ban ngành 

trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện; công tác quản lý 

trường hợp nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế đối với chuyên gia; công dân về từ địa 

bàn có dịch, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện. 

- Các cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, 

Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa - Thế thao và 

Truyền thông huyện, Tài chính và Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý phòng 

chống dịch bệnh trên người, bệnh từ động vật lây truyền sang người, phòng chống 

buôn lậu gia cầm, gia súc, các sản phẩm từ gia cầm, gia súc không rõ nguồn gốc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-17-2019-tt-byt-huong-dan-giam-sat-va-dap-ung-voi-benh-dich-benh-truyen-nhiem-418884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-54-2015-tt-byt-che-do-thong-tin-bao-cao-va-khai-bao-benh-dich-benh-truyen-nhiem-299842.aspx
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xuất xứ; phối hợp giám sát chặt chẽ các đối tượng phải kiểm dịch tại các cửa khẩu. 

Trao đổi thông tin, báo cáo về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong triển 

khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác vệ sinh phòng 

bệnh trong các trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-

BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 

công tác y tế trường học.  

- Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trong triển khai các hoạt động phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang 

người theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 

của liên Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phối hợp 

phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người. 

- Huy động các đoàn thể xã hội như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông 

dân, Hội chữ thập đỏ,... tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Thành lập các đoàn kiểm tra công tác quản lý cách ly, giám sát y tế đối với 

chuyên gia, công dân về từ dịa bàn có dịch, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; kiểm 

tra công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung vào các dịch bệnh nguy hiểm và 

mới nổi hoặc bệnh lưu hành có số mắc, tử vong cao (COVID-19; MERS-CoV, 

cúm A(H7N9), cúm A(H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, dại ...) trên địa 

bàn toàn huyện. 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh 

truyền nhiễm, quản lý sử dụng vắc xin, công tác y tế học đường, kiểm dịch y tế 

biên giới, truyền thông, chỉ đạo tuyến tại các địa phương. 

- Kiểm tra giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các tuyến, các cơ sở điều trị về công 

tác dự phòng, phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, cách ly, triển khai các 

biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế. 

5. Kinh phí 

Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Y tế 

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời, công tác phòng chống 
dịch bệnh trên địa bàn huyện, tổ chức giao ban định kỳ, giao ban đột xuất (khi 
cần thiết).  

- Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong dịp 
tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phối hợp Trung tâm Y tế giám sát, phát hiện 
sớm, các yếu tố nguy cơ, các trường hợp mắc bệnh và xử lý triệt để ổ dịch. 
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- Phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu UBND huyện đảm 

bảo kinh phí cho phòng chống dịch bệnh và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Thường xuyên cập nhật, tổng hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện báo 

cáo UBND huyện để có chỉ đạo kịp thời và lên phương án ứng phó với dịch bệnh. 

- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin phòng, chống dịch bệnh cung cấp 

kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên 

truyền và hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị có 

liên quan thực hiện tốt các hoạt động kiểm soát, phòng chống dịch, triển khai có hiệu 

quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

2.  Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo triển khai công tác chống dịch trên gia 

súc, gia cầm, tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch trên người. 

- Tổ chức bao vây xử lý triệt để các ổ dịch trên gia súc, gia cầm nhất là các 

dịch bệnh có khả năng lây sang người như: Bệnh Dại, Nhiệt thán, Liên cầu lợn, 

Cúm A (H7N9, H5N1, H1N1),... 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn triển 

khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

3.  Phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường: THPT Tân Uyên, Phổ 

thông DTNT huyện 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, 

giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm “Thông điệp 

5K” về phòng, chống dịch COVID-19. 

- Chỉ đạo các trường học chủ động triển khai các biện pháp và chế độ vệ sinh 

phòng, chống dịch theo quy định. 

- Phối hợp với ngành Y tế kiểm tra, giám sát, phát hiện, khai báo các trường 

hợp mắc bệnh theo từng tuyến đảm bảo đầy đủ thông tin và xử lý kịp thời. Thực 

hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các trường học. 

- Thực hiện tốt công tác y tế học đường, chỉ đạo các trường tổ chức bữa ăn 

cho học sinh bán trú đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Tuyên truyền cho học sinh về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống 

dịch trong nhà trường; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động phòng, 

chống dịch tại cộng đồng.  

- Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp dịch bệnh trong trường học cho 

ngành Y tế để phối hợp xử lý. 
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4.  Phòng Tài chính và kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND 
huyện đảm bảo kinh phí cho kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên 
địa bàn huyện và các tình huống dịch bệnh phát sinh. 

5.  Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện thông tin kịp thời, chính 

xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền cho người dân biết được các hành vi vi phạm phải xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vưc y tế, trong đó có các hoạt động liên quan đến công 

tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác.  

- Tuyên truyền cho người dân tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên gia súc, gia cầm nhất là các dịch 

bệnh có khả năng lây sang người như: Bệnh Dại, Nhiệt thán, Liên cầu lợn, Cúm A 

(H7N9, H5N1, H1N1),... 

- Quản lý các trang mạng không để người dân đưa thông tin không chính xác 

về dịch bệnh. 

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp, phòng chống dịch trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, đa dạng hoá các loại hình truyền thông nhằm truyền tải 

thông tin đến với người dân. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị, tuyên truyền vệ 

sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường cho cán bộ, chiến sỹ. 

- Quán triệt các chiến sĩ phối hợp với ngành y tế trong công tác điều tra xác 

minh, yêu cầu duy trì thường xuyên thông tin liên lạc và thực hiện nhiệm vụ ngay 

khi được triệu tập. 

- Phối hợp quân, dân y trong các tình huống khẩn cấp, sẵn sàng hỗ trợ phòng 

chống dịch cho địa phương khi có yêu cầu. 

- Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong khu cách ly, 

không để xẩy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. 

7. Công an huyện 

- Quán triệt các chiến sĩ phối hợp với ngành Y tế trong công tác điều tra xác 

minh, yêu cầu duy trì thường xuyên thông tin liên lạc và thực hiện nhiệm vụ ngay 

khi được triệu tập. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan trong xác minh, xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có các hoạt động liên quan đến công 

tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác.  
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- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi xảy ra dịch bệnh. 

- Hỗ trợ với lực lượng chuyên môn trong công tác điều tra, truy vết, tổ chức 

cách ly y tế, kiểm soát lưu thông, ra vào vùng dịch: Kiểm soát hoạt động vận 

chuyển, lưu thông hàng hóa, thực phẩm, gia súc, gia cầm theo quy định. Điều hành 

các phương tiện giao thông chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trong dịp tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 nhằm đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các hoạt 

động phòng, chống dịch theo từng địa bàn dân cư. 

- Huy động lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham 

gia vào công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự khi có dịch 

xảy ra trên địa bàn. 

- Triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Tổ chức 

điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh không 

để dịch bệnh lây lan. 

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà và trường hợp 

công dân phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch khác trên địa bàn. 

- Thực hiện các biện pháp dự phòng chủ động tại cộng đồng. Tăng cường 

triển khai các hoạt động truyền thông, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh đặc 

biệt những người mới về từ vùng dịch thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, hạn 

chế tiếp xúc với người xung quanh.  

9. Ủy ban MTTQ và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện 

Phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch 

bệnh trên địa bàn huyện trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.    

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh dịp tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022 trên địa bàn huyện Tân Uyên. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (phụ trách); 

- UBND các xã, thị trấn; 

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

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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