
UBNDTHỊ XÃ CỬA LÒ 
BCĐ PHÒNG CHỐNG  

         COVID - 19 
        Số:        /TB - BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                          Cửa Lò, ngày             tháng 8 năm 2021 

 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 thị xã Cửa Lò tại buổi làm việc 
với các đơn vị liên quan và BCĐ phòng, chống dịch COVID – 19 thị xã 

 
Ngày 16/8/2021, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 thị xã tiếp tục chủ trì buổi làm việc 
với các đơn vị liên quan và thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID – 19 thị 

xã để nghe báo cáo tình hình và tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch COVID - 19 trên địa bàn thị xã trong tình hình mới, đặc biệt các vấn 

đề liên quan đến một số công dân địa phương khác bị nhiễm SARS - CoV - 2 có 
bán hàng tại các chợ trên địa bàn thị xã, các trường hợp đi/trở về từ chợ đầu mối 

(TP Vinh). 
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Thị ủy, các PCT 

HĐND, UBND; Chủ tịch UBMTTQ thị xã, lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan 

và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn thị xã. 
Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Y tế thị xã báo cáo nhanh tình hình 

công tác triển khai ứng phó, phòng chống dịch trên địa bàn thị xã và triển khai 
một số nhiệm vụ giải pháp, đề xuất thời gian tới; ý kiến phát biểu chỉ đạo của 

đồng chí Bí thư thị ủy, phát biểu của các thành viên dự họp. Đồng chí Doãn Tiến 
Dũng - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 

19 thị xã, kết luận: 
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID – 19 trên địa 

bàn thị xã và một số địa phương trong tỉnh, nhất là liên quan đến một số công dân 
địa phương khác bị nhiễm SARS - CoV - 2 có bán hàng tại các chợ trên địa bàn 

thị xã; các trường hợp đi/trở về từ chợ đầu mối (TP Vinh). Để đảm bảo việc ngăn 
chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm trong 

cộng đồng, thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm và khống chế dịch trong 
thời gian nhanh nhất. 

I. Yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch COVID -19 các phường 

1. Trên cơ sở kịch bản phòng, chống dịch COVID - 19 của thị xã đã phê 
duyệt và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thị xã cụ thể 

hóa phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. 
2. Tập trung tuyên truyền thường xuyên các biện pháp, chủ trương, chính 

sách của nhà nước, tỉnh, thị xã về phòng, chống dịch, nhất là diễn biến dịch hàng 
ngày trên địa bàn để nhân dân biết và thực hiện. Chủ động thực hiện tốt phương 

châm 4 tại chỗ; phân công trách nhiệm từng thành viên, lĩnh vực rõ ràng gắn với 
trách nhiệm người đứng đầu đảm bảo hiệu quả trong phòng, chống dịch. 

3. Phát huy vai trò của Tổ truy vết từ thị xã đến phường. Rà soát, bổ sung, 
kiện toàn các Tổ COVID cộng đồng đảm bảo đúng quy định để triển khai thực 
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hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở với phương châm “đi từng ngõ, gõ 
từng nhà, rà từng đối tượng”; kiểm tra, rà soát, truy vết, khai báo y tế, quản lý chặt 

các trường hợp đi, đến trên địa bàn, phát hiện, khoanh vùng, xử lý kịp thời những 
nơi có nguy cơ cao như: chợ, khu vực Cảng, Công ty, Doanh nghiệp, các công 

trình đầu tư xây dựng, khu lâm viên bãi tắm; kiên quyết xử lý các trường hợp vi 
phạm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. 

4. Tiếp tục phát động sâu rộng chung tay ủng hộ COVID trên địa bàn, triển 

khai các biện pháp hỗ trợ để ổn định đời sống; hỗ trợ nhân dân theo Nghị quyết 
68/NQ-CP Chính phủ ngày 01/7/2021. 

5. Bắt đầu từ 0h00´ngày 17/8/2021 tạm dừng các hoạt động dịch vụ không 
thiết yếu. 

6. Tiếp tục khảo sát để thiết lập các điểm cách ly đảm bảo quy định, an toàn 
phòng, chống dịch (tuyệt đối không trưng dụng Trạm y tế để tổ chức cách ly). 

Tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng thị xã, giữa các địa phương trong 
công tác phòng, chống dịch. 

II. Đối với các địa điểm liên quan đến trường hợp công dân địa phương 
khác bị nhiễm SARS - CoV - 2 có bán hàng tại các chợ trên địa bàn; đi/trở về 

từ chợ đầu mối (TP Vinh). 
1. Công an thị xã: Chủ trì phối hợp Tổ truy vết các phường Thu Thủy, Nghi 

Thủy, Nghi Tân khẩn trương truy vết thần tốc các trường hợp đi/trở về từ chợ đầu 

mối (TP Vinh); các trường hợp tiếp xúc với công dân địa phương khác bị nhiễm 
SARS - CoV - 2 có bán hàng tại các chợ trên địa bàn; phân đối tượng và báo cáo 

BCĐ thị xã để triển khai các biện pháp cách ly đúng quy định. 
2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

- Phối hợp UBND các phường tiến hành vệ sinh phòng dịch tại các Chợ Hải 

Sản, Chợ Hôm và các Chợ liên quan hoàn thành trước 16h ngày 16/8/2021. 

- Rà soát, phân đối tượng để kịp thời test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm các 
trường hợp đi/trở về từ chợ đầu mối (TP Vinh); tiếp xúc, mua hàng tại khu vực 

công dân địa phương khác bị nhiễm SARS - CoV - 2 có bán hàng tại các chợ, các 
điểm giao hàng trên địa bàn. 

3. UBND các phường Nghi Thủy, Thu Thủy, Nghi Tân, Nghi Hương 
- Chỉ đạo thần tốc rà soát, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả 

các trường hợp theo hướng dẫn của ngành y tế. Tiếp tục rà soát lại đối với tất cả 
các trường hợp F1, F2 chưa được phát hiện trên địa bàn.  

- Tại các chợ:  

+ Khẩn trương khai thác các tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ để nắm 
bắt các đối tượng, phương tiện vận tải đã giao dịch trong thời gian vừa qua để có 

biện pháp kịp thời. 
+ Chỉ đạo Ban quản lý các chợ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định, đặc biệt thực hiện nghiêm 5k; chỉ được phép mở 2 cửa (01 cửa ra 
và 01 của vào). 

+ Tiến hành vệ sinh phòng dịch, khoanh vùng khu vực không cho nhân dân, 
tiểu thương bán hàng, kinh doanh (vị trí có F1). 

+ Rà soát lại quy hoạch điểm bán hàng, kinh doanh của các tiểu thương, 
nhân dân trong và ngoài chợ; đặc biệt không quy họach các điểm bán hàng tạm 

ngoài khu vực chợ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-COVID19-479816.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-COVID19-479816.aspx
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+ Trang bị thùng rác có nắp đậy và triển khai thu gom kịp thời, đảm bảo 
VSMT và phòng, chống dịch. 

III. Đối với các điểm đang thực hiện cách ly của tỉnh, các đơn vị, các 
phường trên địa bàn 

1. Giao BCHQS thị xã: Chủ trì phối hợp Công an kiểm tra, kiểm soát mọi 

hoạt động; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn. 
2. Phòng TN và MT: Trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác xử lý, thu gom 

rác thải tại các điểm cách ly trên địa bàn thị xã. 
3. Phòng y tế: Kiểm tra, hướng dẫn các điểm cách ly thực hiện nghiêm công 

tác phòng, chống dịch đúng quy định. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo thường xuyên 
tình hình về Thường trực BCĐ thị xã để có hướng xử lý kịp thời. 

4. Trung tâm Y tế 
- Kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, tránh 

lây chéo trong khu cách ly.  
- Phối hợp điều tra, truy vết, tổ chức lẫy mẫu xét nghiệm kịp thời các trường 

hợp theo quy định. 
- Kiểm tra, xử lý rác thải y tế tại các khu cách ly. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID - 19 thị xã Cửa Lò tại buổi làm việc với các đơn vị 
liên quan và BCĐ phòng, chống dịch COVID - 19 thị xã trong tình hình mới. Văn 

phòng HĐND-UBND thị xã Thông báo BCĐ phòng, chống dịch COVID - 19 
tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, TT Thị ủy - HĐND thị xã, lãnh đạo UBND thị xã để 

chỉ đạo; các phòng, ban, đơn vị thị xã, UBND các phường triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ phòng chống dịch tỉnh; 
- VP UBND tỉnh (b/c);      
- TT Thị ủy, TTHĐND thị xã (b/c); 
- BTV Thị ủy; 
- Chủ tịch, các PCT. HĐND thị xã; 
- Các PCT. UBND thị xã; 
- UBMTTQ và các đoàn thể thị xã; 
- Các phòng, ban, đơn vị thị xã; 
- UBND các phường; 
- Lưu: VT.                                                                                                            

 TL. TRƯỞNG BAN 

ỦY VIÊN 

 
 
 
 
 

 CHÁNH VP. HĐND - UBND 
Nguyễn Văn Hùng 
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