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 Văn Lãng, ngày 28 tháng 5 năm 2021 

   

Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang trên 

địa bàn huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Hiện nay dịch COVID-1  đã và đang di n bi n rất ph c t p, nhi u ngày 

li n xuất hiện các ca nhi m trong c ng đ ng t i m t số tỉnh, thành phố, có nguy 

cơ lây nhi m ra nhi u địa phương khác trong cả nước. Đặc biệt việc nhóm công 

nhân đi lao đ ng t i các khu công nghiệp tai Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và 

các vùng có dịch trên cả nước. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

COVID-1  trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đ o như sau:  

1. Yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ ch c, cá nhân ti p tục quán triệt và 

thực hiện nghiêm quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, đặt lợi ích quốc gia, 

dân t c, s c khỏe của nhân dân, của c ng đ ng lên trước h t để bình tĩnh và sáng 

suốt, chủ đ ng và sáng t o, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy m nh việc ti p tục thực hiện nghiêm chỉ 

đ o của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đ o quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-1 , của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và các quy 

định, hướng dẫn của B  Y t , Sở Y t ; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác. 

Người đ ng đầu các cấp, các ngành trực ti p chỉ đ o thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh t i địa bàn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện 

v  k t quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, ph m vi quản lý.  

2. Trung tâm Y t  huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ti p tục 

rà soát, truy v t tất cả các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan đ n các trường hợp 

nhi m, ho c nghi nhi m COVID-19 từ các vùng dịch trên cả nước; chuẩn bị đầy đủ 

trang thi t bị, vật tư y t  và cơ sở vật chất khác để s n sàng  ng phó với tình huống 

dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch t i các Tr m y t ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát công tác 

phòng, chống dịch t i khu cách ly tập trung. 



Ti p tục phối hợp với các cơ quan liên quan để truy v t, đi u tra dịch t  tất 

cả những người trên địa bàn ti p xúc gần và có liên quan đ n các trường hợp 

nhi m, ho c nghi nhi m COVID-19, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo 

quy định.  

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn ti p tục thực hiện rà soát chủ đ ng, lấy 

mẫu xét nghiệm trên diện r ng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó 

thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhi m trong c ng 

đ ng.  

3. Công an huyện, Trung tâm Y t  huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đ n 

Biên phòng Tân Thanh, Đ n Biên phòng Na Hình, UBND các xã, thị trấn theo 

ch c năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương chỉ đ o: 

a) Rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y t , tuyệt 

đối không để xảy ra lây nhi m trong khu cách ly tập trung và từ khu cách ly lây 

nhi m ra c ng đ ng. 

b) Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả khu cách ly, đi u trị, chốt kiểm 

dịch và thực hiện nghiêm quy trình bàn giao, ti p nhận trường hợp hoàn thành cách 

ly v  địa phương để thực hiện các quy định ti p theo; chính quy n cơ sở chịu trách 

nhiệm bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch của nơi cách ly và tổ ch c thực hiện, 

giám sát chặt chẽ việc cách ly t i nhà, nơi lưu trú và chịu trách nhiệm theo quy định 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước n u để xảy ra sự cố liên quan đ n dịch bệnh. 

c) Ti p tục tăng cường chỉ đ o công tác kiểm soát trên tuy n biên giới, quản 

lý chặt chẽ ho t đ ng xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình tr ng vượt biên trái 

phép, nhất là t i các đường mòn, lối mở.  

d) Xử lý nghiêm các trường hợp vi ph m theo quy định pháp luật, kịp thời 

công bố trên các phương tiện thông tin đ i chúng. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truy n 

thông, UBND các xã, thị trấn ti p tục thông tin, truy n thông v  công tác phòng, 

chống dịch bệnh để người dân không chủ quan, lơ là, đ  cao cảnh giác thực hiện 

nghiêm yêu cầu 6K, không để xuất hiện tình huống hoang mang trước di n bi n 

mới của dịch bệnh; khuy n khích thực hiện khai báo y t  tự nguyện, tiêm vắc xin 

phòng  dịch, thông báo cho chính quy n v  các trường hợp nhập cảnh trái phép, 

nghi mắc bệnh hoặc đi v  từ vùng có dịch. 

5. Phòng Lao đ ng, Thương binh, Xã h i – Dân t c huyện 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát cụ thể và báo cáo công 

tác quản lý lao đ ng nước ngoài làm việc t i Việt Nam. 

Phối hợp với Trung tâm Y t , UBND các xã, thị trấn tổ ch c rà soát và tổng 

hợp báo cáo những người lao đ ng, làm việc trở v  từ vùng có dịch. Tổng hợp k t 

quả số công nhân, người lao đ ng của huyện đi lao đ ng t i các tỉnh trên cả nước 

và ở nước ngoài báo cáo v  UBND huyện qua (Văn phòng HĐND và UBND 

huyện) trước 14 giờ hàng ngày để tổng hợp. 



Triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đ i 

dịch Covid-1  theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

6. UBND các xã, thị trấn chỉ đ o thực hiện ngay các giải pháp sau:  

a) Thực hiện nghiêm yêu cầu 6K (khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, 

khử khuẩn, khai báo y t , kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới) theo hướng dẫn 

của B  Y t , Sở Y t ;  Yêu cầu tất cả người dân, cán b , công ch c, viên ch c, 

người lao đ ng đi ra ngoài tỉnh trở v  phải thực hiện nghiêm việc khai báo y t ; 

những người từ địa phương đang có dịch hoặc đi qua vùng dịch đ n địa bàn bắt 

bu c phải đ n cơ sở y t  để khai báo theo quy định. 

b) Si t chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch t i các đơn vị, 

cơ sở trên địa bàn, đặc biệt t i các cơ sở y t , trường học, cơ sở sản xuất, chợ , b n 

xe, các địa điểm công c ng tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông 

công c ng, khu vực nhà máy, xí nghiệp, nơi ho t đ ng sản xuất, kinh doanh; khu 

du lịch, khách s n, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung 

đông người... 

c) Yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên cơ sở các Tổ tự quản đã có, ti p tục rà 

soát, củng cố và ban hành Quy t định thành lập (hoặc kiện toàn) các Tổ Covid 

c ng đ ng ở 100  khu dân cư trên địa bàn phù hợp với ch c năng, nhiệm vụ của 

Tổ theo hướng dẫn quy định. Mỗi xã thành lập 1 nhóm Zalo của Tổ Covid c ng 

đ ng (thành phần g m đ ng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Tr m Trưởng 

Tr m Y t  xã, Trưởng Công an xã, Tổ trưởng các Tổ Covid c ng đ ng) để triển 

khai các ho t đ ng nắm và báo cáo tình hình đảm bảo chính xác, kịp thời. Thời 

gian hoàn thành trướ            2021. 

 - Tham mưu cho Thường trực Đảng ủy xã; chỉ đ o, phối hợp khối đoàn thể 

xã trực ti p chỉ đ o việc thành lập, kiện toàn và chủ trì, phối hợp chỉ đ o, hướng 

dẫn, kiểm tra ho t đ ng của Tổ Covid c ng đ ng; tổng hợp báo cáo ho t đ ng của 

các tổ h ng ngày theo quy định. 

 - Chỉ đ o Công an xã, Tr m Y t  xã có trách nhiệm phối hợp trao đổi thường 

xuyên để hỗ trợ Tổ Covid c ng đ ng ho t đ ng hiệu quả; tổ ch c trực ti p hoặc 

hướng dẫn qua zalo v  cách th c, biện pháp triển khai thực hiện của các Tổ Covid 

c ng đ ng t i địa phương. 

 - H ng ngày trướ       ờ       t, UBND các xã, thị trấn báo cáo k t quả 

ho t đ ng của các tổ và tình hình phòng, chống Covid-1  trên địa bàn vào nhóm 

Zalo Phòng chống dịch Coid -19 của huyện và chịu trách nhiệm v  thông tin cung 

cấp, báo cáo. 

- Tổ ch c kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt 

kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang t i nơi công c ng, cơ sở y t , trường học, cơ 

sở sản xuất, các khu di tích, danh thắng, chợ, b n xe...; xử ph t nghiêm các trường 

hợp vi ph m theo quy định. 

d) Ti p tục khẩn trương tổ ch c rà soát, thống kê, lập danh sách các trường 

hợp là công nhân các khu công nghiệp t i tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh, Hải 



Dương và các tỉnh có dịch trên cả nước trở v  địa phương theo dõi bi n đ ng đi - 

v  địa bàn trong thời gian vừa qua (từ ngày 27/4/2021 trở v  đây) (theo phụ lục gửi 

kèm), yêu cầu khai báo y t , khẩn trương phối hợp thực hiện ngay việc đi u tra, 

truy v t các trường hợp có ti p xúc với các trường hợp nhi m, nghi nhi m COVID-

1  t i các khu công nghiệp để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. 

Xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo sai lệch lịch sử ti p xúc, di 

chuyển của cá nhân liên quan đ n dịch bệnh, đưa tin trên các phương tiện thông tin 

đ i chúng để tuyên truy n.  

Báo cáo gửi v  Phòng LĐ,TB,XH-DT, Trung tâm Y t  huyện trướ  10   ờ 

      t           để tổ    ợ .  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ ch c, cá nhân thực hiện 

nghiêm túc các n i dung trên./. 

 
Nơ    ậ : 
- Như trên; 

- Sở Y t  tỉnh; 

- TT. Huyện ủy;           B/c 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 
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