
Huyện Ý Yên tổ chức hội nghị trực tuyến triển 

khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 

Chiều ngày 22/2/2021, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã 

chủ trì hội nghị trực tuyến với 31 xã, thị trấn và các phòng, ban, cơ quan, đơn 

vị có liên quan để triển khai các biện pháp cấp bách, tăng cường phòng chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới.  

 

  



 

    Theo báo cáo nhanh của Phòng Y tế huyện, tính đến ngày 22/2/2021, trên địa 

bàn huyện chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. 

Tổng số các đối tượng đang thực hiện cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 854 trường 

hợp, trong đó có 556 trường hợp đã hết thời hạn cách ly 14 ngày. 2 trường hợp có 

hộ khẩu tại thôn 1, xã Yên Hưng là nhân viên làm việc tại quán lẩu nướng 176 cơ 

sở Cầu Đuống – Hà Nội hiện đang được cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly của 

tỉnh và đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 4 trường hợp khác có liên quan đến nhà 

hàng Nhật Bản YUKATA hiện đang được cách ly tại Trung tâm y tế huyện cũng 

đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. 1 trường hợp có yếu tố nguy cơ cao đi từ 

vùng dịch về xóm 14 – xã Yên Nhân đã nhanh chóng được truy vết, xác minh lịch 

trình và theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại tỉnh Hưng Yên theo đúng quy định. 



 

    Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng tại nhiều 

tỉnh thành trong cả nước với diễn biến nhanh vào đúng dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu, trong thời gian qua, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, 

yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung 

thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19. 

Trên tinh thần chỉ đạo của TW, của tỉnh và của huyện, các ngành và địa phương 

trong huyện đã phát huy tốt trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ của mình đồng 

thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và huy 

động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, sát cơ sở; nắm chắc tình hình di biến động 

dân cư trên địa bàn, đặc biệt lưu ý các nhóm đối tượng có nguy cơ trong đó những 

trường hợp đã tiếp xúc với các đối tượng nhiễm bệnh đều được theo dõi y tế và 

giám sát việc thực hiện cách ly theo đúng quy định. Các địa phương đã tạm dừng 

các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, giải trí đông người nơi công cộng;  Ngoài 

ra, tất cả các cấp học không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa trong và 

ngoài nhà trường. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh áp dụng nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid – 19. 



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

  



 

     

 Sau khi nghe lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn báo cáo kết quả triển khai các biện pháp phòng dịch và đề xuất các 

ý kiến, kiến nghị để thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn nữa công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của 

huyện đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong việc chủ động triển khai các 

giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh. Bên cạnh công tác phòng chống dịch, cần tiếp tục thực hiện các 



nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo 

duy trì phát triển KTXH./. 

 


