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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạch Hạ, ngày 29 tháng4

Số: 57 /UBND

năm 2021

V/v tăng cường thực hiện phòng,
chống dịch bênh COVID-19.

Kính gửi:
- Toàn thể cán bộ, công chức;
- BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 xã;
- Trạm Y tế xã;
- Ban biên tập truyền thanh xã.
Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Công văn số
311-CV/TU ngày 25/4/2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về một số nhiệm vụ cấp bách
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công văn số 2494/UBND-VX1 ngày 27/4/2021
của Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh
COVID-19; Công văn số: 955/UBND –YT ngày 27/4/2021 về việc tăng cường
thực hiện phòng chống dịch bệnh CODID – 19. Để chủ động đối phó với tình hình
dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp trong khu vực và trên thế giới; Ủy ban
nhân dân Xã yêu cầu cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân, cơ quan. Đơn vị,
trường học đóng trên địa bàn khẩn trương thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung
sau:
1. Tạm dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện tập trung
đông người không cần thiết trên địa bàn toàn Xã cho đến khi có văn bản chỉ đạo
tiếp theo. Đơn vị, cá nhân nào chủ trì tổ chức không chấp hành, vi phạm thì kiên
quyết xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
2. Các bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể cùng hệ thống chính trị vào
cuộc thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn; bảo đảm việc tuân
thủ các quy định về phòng chống dịch đối với tổ chức, cá nhân, việc thực hiện
nghiêm yêu cầu 5K, “ đặc biệt là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, trên
các phương tiện giao thông công cộng, tại các đám cưới”, đám tang; hạn chế
khách mời tại đám cưới, khách viếng tại các đám tang; trường hợp để xảy ra lây
nhiễm dịch trong cộng đồng trên địa bàn thì tùy mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách
nhiệm theo quy định.
3. Quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021
của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn
phòng Chính phủ và Công văn số 311-CV/TU ngày 26/4/2021 của Tỉnh ủy Hà
Tĩnh, Công văn số 2494/UBND-VX1 ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân Hà

Tĩnh về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường
cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp
phòng, chống dịch với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách
ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.
Kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh từ nước ngoài, nhất là người từ Campuchia, Lào,
Thái Lan về nước và nguồn bệnh ở các ổ dịch từ các địa phương trong nước (nếu
có).
4. Trạm Y tế xã tiếp tục theo dõi giám sát công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19; chỉ đạo, hướng dẫn Y tế trường học, y tế thôn bản giám sát, phát hiện
sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng,
cách ly kịp thời, xử lý ổ dịch không để lây lan, kịp thời tổng hợp, tham mưu báo
cáo Ban chỉ đạo, UBND xã để kịp thời ử l .
5. Công an xã chỉ đạo lực lượng công an các thôn tiếp tục quản lý chặt chẽ địa
bàn dân cư, tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập
cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh
trái phép, bảo đảm việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, khai báo y tế.
Kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp
nhận lao động là người nhập cảnh trái phép, đặc biệt theo dõi các đối tượng từ người
ngoài về tại địa phương.
8. Ban truyền thanh cơ sở xã- Truyền thông tăng cường thời lượng thông tin,
tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, đề cao cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện việc
tiêm vắc xin phòng COVID-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định; xử lý nghiêm việc đưa tin sai lệch về dịch bệnh, gây tâm lý hoang
mang trong cộng đồng; tiếp tục triển khai tốt ứng dụng khai báo y tế Bluzone. Rà
soát nắm bắt các thông tin và cung cấp danh sách các công dân của địa phương đi
về từ các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia có báo cáo hàng ngày tại trạm Y tế
xã.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức cảnh giác với tình hình dịch bệnh
và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch; cho đoàn viên, hội viên và các
tầng lớp nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19; tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến quy định để người thân các
gia đình có con em đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài thực hiện tốt quy định
phòng, chống dịch và xuất cảnh của cơ quan chức năng nước sở tại, không nhập
cảnh trái phép về nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ liên gia, thôn xóm,
mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của bản thân và cộng
đồng.

9. Liên đoàn cán bộ thôn: Tăng cường kiểm tra, phát hiện, báo cáo các trường
hợp nhập cảnh trái phép, đi từ vùng dịch trở về trên địa bàn thôn; phát động phong
trào quần chúng, vận động mỗi người dân, từng gia đình, trong thôn mình chủ động
phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trở về địa phương, khai báo y tế
đầy đủ để phòng chống Covid an toàn, đúng đối tượng.
- Chỉ đạo thực thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu
trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các
phương tiện giao thông công cộng; sẵn sàng công tác phòng, chống dịch theo
phương châm “4 tại chỗ”, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy
định; hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các các sự kiện tập trung đông
người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch.
Nhận được văn này, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban ngành đoàn thể, cơ
quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố ( để B/c);
- TT, Đảng ủy, HĐND xã;
- MTTQ và các đoàn thể:
- Lãnh đạo UBND ;
- 11 thôn trưởng;
- Lưu: VT UBND.
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