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UBND HUYỆN HẠ LANG 

VĂN PHÒNG  
 

Số:         /TB-VP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Hạ Lang, ngày 04 tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện,  

Trưởng ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp Thường trực 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

 

 Ngày 03/8/2020, đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng ban Chỉ đạo huyện đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID - 19 huyện Hạ Lang. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hoàng 

Minh Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ 

đạo huyện; đồng chí Mã Văn Tiến, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

huyện; các đồng chí: Trưởng Công an huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, 

Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện (đ/c Nguyễn Vĩnh An), Chánh Văn 

phòng HĐND-UBND huyện và đại diện phòng Y tế huyện. 

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế báo cáo 

nhanh về diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 và phương án phòng, chống 

dịch bệnh của huyện trong giai đoạn hiện nay; ý kiến phát biểu thảo luận của các 

đồng chí dự cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo 

huyện kết luận như sau: 

 1. Trước diễn biến phức tạp trở lại của dịch COVID-19 liên quan đến các 

trường hợp trở về từ thành phố Đà Nẵng và một số địa phương có dịch; Huyện ủy, 

UBND huyện đã sớm ban hành văn bản nhằm cụ thể hóa chỉ đạo, hướng dẫn của 

Trung ương và tỉnh Cao Bằng phù hợp với điều kiện của địa phương; huyện đã 

sớm đưa khu cách ly tại Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Thái Đức (cũ) vào 

hoạt động để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong 

thời gian từ cuối tháng 7 đến nay, số công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về 

qua địa bàn huyện duy trì ở mức cao 20 – 30 công dân/ngày, thậm chí có những 

ngày có trên 40 công dân trở về; cơ sở cách ly y tế mới của huyện đi vào hoạt 

động đến nay đã tiếp nhận số lượng lớn công dân (112 công dân), một số vật tư 

thiết bị như: chăn, màn, chiếu, hàng rào thép gai, bạt quây, dây phơi quần áo, điện 

thắp sáng công cộng... chưa bảo đảm; do đã chi hết 50% nguồn kinh phí dự phòng 

ngân sách theo quy định, Ban Chỉ đạo tỉnh chưa phân bổ kinh phí hỗ trợ cho 

huyện nên việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch của huyện gặp nhiều khó 

khăn, các lực lượng trực tiếp tham gia chưa bảo đảm được quyền lợi theo định 

mức hướng dẫn của cấp trên.  

 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả 

nhiệm vụ phân công tại Quyết định số 964/QĐ-BCĐ, ngày 14/5/2020 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện. Đồng thời bám sát Kế hoạch 

đáp ứng với từng cấp độ của dịch bệnh để chủ động phương án dự phòng về nhân 

lực, vật lực,..., sẵn sàng kích hoạt trước mọi diễn biến, tình huống có thể xảy ra. 



2 

 

  - Các cơ quan: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội huyện, phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an huyện, Ủy ban nhân 

dân xã Thống Nhất chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, làm tốt nhiệm vụ phân 

công tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND, ngày 17/7/2020 của UBND huyện về 

việc di chuyển cơ sở y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hạ 

Lang từ cBB3, BCH Quân sự huyện về Trụ sở làm việc của Đảng ủy – HĐND – 

UBND xã Thái Đức (cũ). 

 3. Trung tâm Y tế huyện: luôn bảo đảm số lượng y, bác sỹ trực, theo dõi y 

tế công dân tại khu cách ly. Theo dõi sát sao tình hình sức khỏe các trường hợp là 

cán bộ và công dân huyện trở về từ thành phố Đà Nẵng, hiện tại đang cách ly tại 

gia đình và cơ quan trên địa bàn huyện; chỉ đạo các Trạm Y tế xã làm đầu mối 

tổng hợp thường xuyên, báo cáo tình hình theo dõi sức khỏe công dân trở về từ 

Đà Nẵng đang cách ly tại xã, gửi về Trung tâm Y tế huyện để báo cáo Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện. 

  4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: phân công cán bộ chiến sỹ, lực lượng dân 

quân tại chỗ phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện công việc phun khử trùng tại 

khu cách ly; phối hợp với lực lượng biên phòng trong tiếp nhận công dân từ 

Trung Quốc trở về tại khu vực biên giới. 

5. Công an huyện: bảo đảm quân số trực an ninh trật tự tại khu cách ly; 

thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để công dân tự giác chấp hành cách ly 

phòng, chống dịch COVID-19. 

6. Phòng Y tế: duy trì thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày của huyện về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; linh hoạt, kịp thời hơn trong tham mưu 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện cụ thể hóa, triển khai văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và yêu cầu phòng, 

chống dịch. 

7. Về nội dung đề xuất, kiến nghị tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch 
UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo huyện có ý kiến như sau: 

7.1 Nhất trí cải tạo, bổ sung thêm hạng mục: hàng rào thép gai, dây phơi 
quần áo, điện thắp sáng, bạt quây ngăn cách giữa khu cách ly và lối đi lại của lực 
lượng làm nhiệm vụ. UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Kinh tế và hạ tầng tham 
mưu triển khai thực hiện. 

7.2 Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện rà soát, thống kê nhu cầu trang bị chăn, 
màn, chiếu phục vụ công dân cách ly, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. 

 7.3 Nhất trí sử dụng kinh phí từ Quỹ chung tay phòng, chống dịch COVID-
19 của huyện để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Hỗ trợ tiền xăng xe đi lại cho cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm 
vụ tại khu cách ly Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Thái Đức (cũ), cụ thể: 

 + Lực lượng BCH Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế làm 
công tác hậu cần, an ninh trật tự, y tế: hỗ trợ tiền xăng xe 30.000 đồng/lượt đi lại 
theo đợt, ca được phân công thực hiện nhiệm vụ. 

 + 01 cán bộ BCH Quân sự huyện làm nhiệm vụ tiếp phẩm hỗ trợ tiền xăng 
xe 50.000 đồng/ngày. 
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 * Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm đầu mối tổng hợp danh sách, gửi 
Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện xem xét, quyết 
định. 

- Hỗ trợ trực tiếp Trung tâm Y tế huyện 5.000.000 đồng để chi trả cho hợp 

đồng bảo vệ trong thời gian thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách 

ly và giãn cách toàn xã hội. 

* Giao Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị các thủ tục đề xuất hỗ trợ gửi 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện xem xét, quyết 

định hỗ trợ. 

 Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí đồng chí Nguyễn Phương Huy, 

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp Thường trực Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 huyện Hạ Lang. Văn phòng HĐND 

– UBND huyện xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện (B/c); 

- MTTQ huyện và các đoàn thể; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VP. 

    CHÁNH VĂN PHÒNG 

    

 

 

 

 

 

  Hoàng Thanh Sơn 
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