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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồ Xuân Ninh tại cuộc họp
trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 huyện ngày 25/7/2021
Chiều ngày 25/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồ Xuân Ninh
chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Covid -19 huyện để đánh giá lại kết quả
thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND, ngày 16/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh; tiếp tục rà soát, khắc phục những sơ sở, bất cập trong thực hiện thời gian
qua nhằm tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn
huyện đảm bảo an toàn, đúng quy định và chỉ đạo.
Cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí Ngô Thanh Lâm, Cấn Thị Hà –
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban
Chỉ đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông
tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện,
Trung tâm Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Hội
Phụ nữ, Huyện Đoàn, Hội Chữ Thập đỏ, Chủ tịch UBND xã Phước Tiến; đồng
thời kết nối trực tiếp điểm cầu UBND 8 xã khác. Vắng không có lý do Đồng chí
Trần Quý Dương, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội.
Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện
nhiệm vụ được giao; ý kiến của các thành viên, các Phó Ban Chỉ đạo; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện kết luận và chỉ đạo các nội dung như sau:
1. Phê bình 02 thành viên Ban Chỉ đạo:
a) Trưởng Phòng Nội vụ nhận nhiệm vụ phải thực hiện nhưng không
thông tin, báo cáo cho Trưởng Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện liên quan đến việc
đi – về vùng thực hiện Chỉ thị 16 của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động của tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong thời gian này.
b) Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội không tham dự cuộc
họp nhưng không báo cáo, xin ý kiến người chủ trì.
Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo
đúng tinh thần đã quán triệt tại Văn bản số 1361/UBND-TH ngày 15/7/2021 của
Uỷ ban nhân dân huyện; nắm chắc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách
để đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời nắm bắt những vướng mắc, khó
khăn của cơ sở, chủ động đề xuất và kiến nghị Ban Chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết.
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2. Đánh giá chung qua 9 ngày thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày
16/7/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo và
các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 của huyện, xã đã hết sức cố gắng thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp đề ra. Tất cả đã vượt qua khó khăn,
thiếu thốn để bám trụ, giữ vững địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Thành quả chung là đến thời điểm này huyện Bác Ái vẫn đang an toàn, chưa
xuất hiện ca nhiễm và lây lan trên địa bàn. Tuy nhiên thách thức xung quanh vẫn
còn rất lớn, bên cạnh mối nguy hiểm bên ngoài tỉnh luôn thường trực từ đầu
chiến dịch thì những ca F0 tiếp tục xuất hiện, lây lan trong cộng đồng tại các
huyện, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm lân cận làm lực lượng huyện phải
căng ra đối phó cả trong và ngoài tỉnh cùng lúc. Diễn biến dịch tại thành phố Hồ
Chí Minh, các tỉnh thành miền Nam, các tỉnh lân cận như Khánh Hoà (hiện có
hơn 1.000 ca nhiễm) cũng như tình hình trong tỉnh tiếp tục kéo dài, chưa có dấu
hiệu giảm là nguy cơ đe doạ cho việc giữ vững thành quả đã, đang đạt được của
địa phương hiện nay.
Trước tình hình đó, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, tất cả cán bộ
Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân huyện nhà cần
phải đoàn kết, cố gắng hơn nữa trong việc chung tay siết chặt các vòng kiểm
soát, bịt kín các sơ hở, quyết tâm và phấn đấu không để các nguy cơ mang mầm
bệnh vào bên trong theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “việc
hôm nay không để ngày mai”. Để thực hiện quyết tâm đó, yêu cầu:
1. Quản lý chặt hơn nữa người và xe tải vận chuyển hànng hoá vào bên
trong địa bàn:
a) Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh sổ tay hướng
dẫn quy trình kiểm người, xe ra vào huyện tại các chốt kiểm soát, đặc biệt là
khâu phối hợp kiểm soát xe vận tải hàng hoá về/đến các cơ sở sản xuất, cửa
hang, công trình, trang trại, … trên địa bàn; cũng như sổ tay hướng dẫn các tổ
giám sát cộng đồng thực hiện công tác giám sát khi xe dừng để bốc xếp
lên/xuống hàng hoá, vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm bên trong địa bàn. Mục
đích là đơn giản hoá các bước giúp các lực lượng nắm chắc, áp dụng nhanh các
quy định nhằm giám sát chặt không cho tiếp xúc giữa nguồn có thể mang mầm
bệnh vào với cư dân, cộng đồng địa phương.
b) Các vùng giáp ranh giữa huyện và các địa bàn khác vẫn còn tình trạng
người dân vào rẫy, đi về trong ngày dẫn đến nguy cơ cao, khó kiểm soát:
- Công an huyện tăng cường lực lượng cho các chốt để kiểm soát chặt
phương tiện xe máy ra vào huyện, bên cạnh việc kiểm soát xe tải vận chuyển
hàng hoá như trước đây.
- Các xã có vùng giáp ranh cử lực lượng thường xuyên đi kiểm tra, cương
quyết xử lý hành chính những trường hợp vi phạm quy đinh về an toàn phòng
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chống dịch; kết hợp tổ chức tuyên truyền, vận động bà con ký cam kết và yêu
cầu thực hiện có kết quả xét nghiệm nhanh nếu đi về trong ngày.
c) Các cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo yêu cầu phòng dịch thì
kiến quyết dừng, chỉ cho phép hoạt động khi đảm bảo. Giao Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra, tham
mưu Ban Chỉ đạo giải quyết kiến nghị của UBND xã Phước Trung liên quan đến
Kho heo trung chuyển trên địa bàn.
d) Phân công Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Thanh Lâm – Phó Ban Chỉ
đạo: trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các công việc liên quan đến công tác kiểm soát
người – xe vận chuyển hàng hoá vào địa bàn của các chốt; quản lý các công
trình, dự án, các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong việc tuân
thủ các yêu cầu về phòng dịch.
2. Phân công Phó Chủ tịch UBND huyện Cấn Thị Hà – Phó Ban Chỉ đạo:
a) Thường xuyên kiểm tra, tổ chức giám sát và chỉ đạo các lực lượng xử
lý nghiêm các trường hợp tự cách ly tại nhà/cơ sở sản xuất nhưng không chấp
hành, tuân thủ đúng quy định nhằm triệt để ngăn chặn nguy cơ từ bên trong.
b) Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời hoạt động của các tổ giám
sát cộng đồng đảm bảo thật sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra của địa phương
hiện nay.
c) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với cơ quan,
đơn vị liên quan và UBND các xã nắm chính xác số người địa phương lao động
ngoài tỉnh chưa về lại địa bàn, nhất là số đang còn ở các vùng có dịch áp dụng
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để khẩn trương rà soát, tổng
hợp danh sách các trường hợp người dân địa phương hiện hiện còn đang ở tại
thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đang khó khăn trong cuộc sống,
cần hỗ trợ. Những trường hợp có nhu cầu, nguyện vọng được tổ chức đưa về lại
hoặc tự về thì tổng hợp, đăng ký để kịp thời giải quyết theo phương án phù hợp
nhất, đảm bảo an toàn phòng dịch. (nội dung này đã giao tại Văn bản số
1435/UBND-TH, ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện).
d) Tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương
phối hợp với UBND các xã hoàn chỉnh việc trình duyệt và chi trả tiền hỗ trợ cho
các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NĐ-CP của Chính phù và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trước ngày 31/7/2021
theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện).
3. Về việc theo dõi, quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương:
a) Thời gian qua việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động trên địa bàn khi áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày
16/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh còn một số hạn chế: (1) có một số đơn vị
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cho công chức, viên chức đơn vị mình về nhà ở (nơi đang thực hiện Chỉ thị 16)
mà không báo cáo cho UBND huyện dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh trong
công đồng là rất cao; (2) nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn chưa nắm rõ quy
định của UBND huyện về việc quản lý quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong thời gian này, dẫn đến không thực hiện hoặc thực
hiện không nghiêm; (3) một số cán bộ, công chức viên chức được nghỉ làm việc
tại nhà nhưng theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số
1804/STTTT-TTCNTT&TT, ngày 22/7/2021 thì các trường hợp này không xử
lý văn bản trên TD-Office.
Để chấn chỉnh vấn đề trên, giao Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc
việc chấp hành các quy định của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; báo cáo
kết quả kiểm tra hằng ngày cho Chủ tịch UBND huyện.
b) Phòng Nội vụ phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện kiểm tra,
gửi lại đầy đủ các văn bản liên quan đến quy định của UBND huyện, Ban Chỉ
đạo trong việc quản lý quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong thời gian này.
c) Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã
thực hiện nghiêm túc việc phân công công chức, viên chức người lao động làm
việc tại nhà theo Công văn số 1451/UBND-VX, ngày 22/7/2021 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện; chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết công việc đối
với từng cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc tại nhà; đảm bảo
đúng tiến độ, có chất lượng, đạt hiêu quả những nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ việc đi lại của cán bộ, công chức, viên
chức đơn vị mình; những cán bộ, công chức đang công tác tại huyện Bác Ái
nhưng có địa chỉ thường trú tại các vùng đang thực hiện Chỉ thỉ 16/CT-TTg và
kể cả các vùng đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg nhưng có nhiều ca phát sinh
trong cộng đồng ở lại địa phương và không về lại nhà để tập trung cùng Ban Chỉ
đạo, các ban ngành và UBND các xã thực hiện nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện
nay là phòng chống dịch Covid-19.
4. Đối với kiến nghị cho phép cán bộ quản lý các đơn vị trường học trở lại
trường để chuẩn bị cho năm học mới, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo có Văn
bản chính thức gửi Ban Chỉ đạo xem xét, kèm theo cam kết cá nhân, cam kết của
cơ quan chủ quản đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch trong thời gian lực
trú tại địa phương vừa qua, tiếp tục thực hiện tốt việc tự cách ly tại trường học
sau khi quay lại địa bàn. Trước khi đến lại Trường công tác thì phải có giấy xét
nghiệm âm tính (PCR) trong thời hạn 03 ngày.
5. Yêu cầu UBND các xã, các chốt kiểm soát dịch phải phối hợp chặt chẽ,
thông tin kịp thời trong việc kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa khi
qua địa bàn huyện; chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện
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nghiêm “3 vòng kiểm soát”, kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong” để
tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế, ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, chăm lo bảo
vệ sức khỏe cho người dân; khẩn trương triển khai thanh toán chế độ trực cho
lực lượng tham gia trực tại các chốt và các tổ giám sát cộng đồng. Chú ý các giải
pháp bảo vệ an toàn cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch.
Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Hồ Xuân Ninh – Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 huyện, đề
nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
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