ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ
Số: 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/CĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 02 tháng 5 năm 2021

CÔNG ĐIỆN
Về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn huyện
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN SÔNG LÔ điện:
- Các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể huyện;
- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện;
- Các cơ quan của Tỉnh đóng trên địa bàn;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp,
số lượng ca mắc mới và tử vong tăng nhanh ở nhiều nước, đã xuất hiện biến thể
kép B.1.617 có tốc độ lây nhiễm nhanh. Một số quốc gia có chung đường biên
giới với Việt Nam dịch bệnh bùng phát mạnh trên diện rộng. Trong nước đã ghi
nhận các ca mắc mới trong cộng đồng. Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, Ban,
Ngành, Đoàn thể, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự huyện, Thủ trưởng các cơ quan của Tỉnh đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn:
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo
Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Huyện ủy về phòng, chống
dịch bệnh COVID-19; đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Văn bản chỉ đạo số
394-CV/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Văn bản số 3015/UBNDVX1 ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh, Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày
01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn bản số 240-CV/HU ngày 29/4/2021
của Huyện ủy, Văn bản số 640/ UBND- CA ngày 29/4/2021 và Văn bản
645/UBND-VP ngày 02/5/2021 của UBND huyện (được sao gửi kèm theo).
2. Đảm bảo các mục tiêu: (i) vừa phảo phòng chống dịch, vừa phảo phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn, an dân và ổn định
chính trị; (ii) đảm bảo an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và
hội đồng nhân dân các cấp ngày 23 tháng 5 năm 2021; (iii) phấn đấu hoàn thành
cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã được giao.
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3. Yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện
quy định 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người,
Khai báo y tế. Không đi khỏi nhà, ra khỏi địa phương khi không cần thiết.
4. Từ 12h00’ ngày 01/5/2021: Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh
dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, games, khu vui chơi giải trí, cơ
sở tôn giáo, tín ngưỡng, các lễ hội, hoạt động sự kiện tập trung đông người, các
hội nghị đông người chưa cần thiết, tạm dựng các hoạt động văn nghệ, thể thao
tập chung đông người; hoạt động cưới hỏi, đám hiếu chỉ tổ chức nội bộ trong gia
đình, hạn chế tối đa người tham dự và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K.
5. Rà soát, hoàn thiện, kích hoạt hệ thống phòng chống dịch từ huyện
đến cơ sở. Khẩn trương bổ sung các kế hoạch, phương án sẵn sàng đáp ứng với
tình huống dịch bệnh; Kế hoạch phòng chống dịch; phương án cách ly, phong
tỏa địa bàn nguy cơ, khu cách ly tập trung.
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành chức
năng chịu trách nhiệm (đến mức phải xem xét kỷ luật) nếu để dịch bệnh phát
sinh, lây lan trên địa phương, địa bàn do nguyên nhân chủ quan.
6. Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn
vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại cở sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, bến
xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người, trên các phương tiện giao
thông công cộng, cơ sở thờ tự tôn giáo…Thành lập các đoàn kiểm tra công tác
phòng, chống dịch theo từng ngành, lĩnh vực để đôn đốc, chấn chỉnh việc thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời thực hiện nghiêm công tác
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định, phòng chống dịch tại các cơ sở sản
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; các doanh nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, khu
vực cộng đồng …theo phân cấp, địa bàn quản lý và quy định của pháp luật; kiên
quyết xử phạt nghiêm các vi phạm.
7. Công an huyện
Tiếp tục tăng cường chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác
nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người,
quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng trên địa bàn; tập trung rà soát yêu cầu số
công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Lào, Camphuchia nhập cảnh, người từ tỉnh
khác trở về địa phương, số người nước ngoài (nhất là số người Trung Quốc, Ấn
Độ, Lào, Campuchia) đến cư trú, hoạt động tại địa bàn phải phải khai báo y tế để
kịp thời theo dõi, quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời các yếu tố liên quan đến dịch
bệnh và vi phạm pháp luật khác. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
Phối hợp chặt trẽ với Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt
công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện theo nhiệm vụ được
phân công. Phối hợp bố trí đầy đủ các điều kiện đảm bảo tại khu cách ly tập
trung của huyện theo phân công tại Kế hoạch 188/KH-UBND ngày 05/02/2021
của UBND huyện.
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9. Trung tâm Y tế huyện:
- Duy trì các đội cơ động phản ứng nhanh trong khám chữa bệnh; các đội
đáp ứng nhanh phòng, chống dịch khi cần thiết; thực hiện trực phòng chống dịch
COVID-19 24/24h, tiếp nhận mọi thông tin để báo cáo, xử lý kịp thời.
- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà
soát, điều tra dịch tễ, truy vết, lấy máu xét nghiệm ngay cho các trường hợp là
vòng 1 (F1) liên quan đến các ca dương tính (nếu có), đặc biệt tại 03 địa phương
(Nhân Đạo, Lãng Công, Bạch Lưu) liên quan đến các trường hợp dương tính tại
Công ty nơi làm việc. Trước mắt tổ chức cách ly y tế tập trung các trường hợp
F1 (nếu có) tại phòng Khám Đa khoa Lãng Công theo đúng Kế hoạch 188/KHUBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện.
- Hoàn thành sớm việc tiêm vác xin phòng chống COVID-19 đợt một
trên địa bàn huyện cho các đối tượng theo quy định.
10. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện,
Công an huyện khẩn trương truy vết, khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm các trường hợp nguy cơ theo quy định. Chủ động bố trí kinh phí mua
các vật tư cần thiết để phòng chống dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn,
máy đo thân nhiệt…
Nắm chắc số lượng, danh sách công dân ra khỏi tỉnh trong dịp nghỉ lễ
30/4 và 01/5; yêu cầu khai báo y tế theo quy định, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện
(qua Trung tâm Y tế huyện – Cơ quan thường trực BCĐ để tổng hợp).
11. Duy trì chế độ trực phòng chống dịch COVID-19 24/24h tại từng xã,
thị trấn, từng cơ quan và ở huyện. Các thành viên Ban chỉ đạo phân công trực
24/24h; 100% thành viên Ban chỉ đạo các cấp không được tắt máy và đi ra ngoài
địa phương.
12. Ban Chỉ đạo huyện và cấp xã, các Phòng, Ban, Ngành, Đơn vị duy trì
nghiêm chế độ trực, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình dịch về Ban Chỉ đạo
huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện – Cơ quan
thường trực) trước 14h00’ hằng ngày để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể huyện; Công an
huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các cơ quan của Tỉnh đóng trên địa bàn; Ủy
ban nhân dân các xã, thị trấn và nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Như trên;
- C,PVP; CVTH Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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CHỦ TỊCH

Lê Quang nghiệp
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