UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 3245
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 15 tháng 10 năm 2021

V/v thực hiện văn bản số
9130/UBND-NC1 ngày 14/10/2021
của UBND tỉnh về tăng cường công
tác phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Công an huyện;
- Phòng Văn hóa & thông tin, Trung tâm Văn
hóa – thông tin – thể thao;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản 9130/UBND-NC1 ngày 14/10/2021 của của UBND
tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện yêu
cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Chủ động chuẩn bị các điều kiện, cơ
sở vật chất tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện (hệ thống đèn chiếu sáng,
bốt gác) đảm bảo theo đúng quy định về phòng, chống dịch, tránh để xảy ra lây
nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng.
2. Công an huyện: tiếp tục duy trì kiểm tra, kiểm soát các chốt kiểm
soát phòng, chống dịch của huyện, giảm tải tình trạng ách tắc giao thông tại các
chốt; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ người về địa phương;
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định.
3. Phòng Văn hóa & thông tin; Trung tâm Văn hóa – thông tin – thể
thao: tích cực tuyên truyền về các chủ trương phòng, chống dịch của tỉnh, trong
đó chú ý tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ 02 mũi vắcxin, không để hình thành tư tưởng chủ quan trong Nhân dân.
4. UBND các xã, thị trấn:
- Tiếp tục rà soát, thống kê các trường hợp đến thăm thân, khám chữa
bệnh, đặc biệt tại Bệnh viện Viện Đức gần đây để áp dụng các biện pháp giám
sát y tế y theo đúng quy định và hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số
3634/SYT-NVYD ngày 03/10/2021; trong đó chú ý rà soát, quản lý các trường
hợp đang điều trị, số người chăm sóc bệnh nhân, số đang vắng mặt tại địa
phương để chủ động công tác phòng dịch khi các trường hợp này trở về địa
phương.
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- Rà soát lại số công dân đang sinh sống, học tập, lao động tại các tỉnh,
thành phố phía Nam (Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương...) để tuyên truyền,
vận động, yêu cầu không tự phát trở về mà cần phải đăng ký với chính quyền để
được hỗ trợ, nếu đã trở về, yêu cầu phải thông báo cho UBND/BCĐ xã, thị trấn
để chủ động cách ly, phòng, chống dịch bệnh.
- Phối hợp tốt với lực lượng Công an, các cơ quan chức năng kiểm tra
các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa, các điểm công cộng, nhà văn hóa,... để
kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND
huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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