ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1695/ UBND- VP
V/v thực hiện Văn bản số
7497/UBND-NC1 ngày 29/8/2021
của UBND tỉnh

Sông Lô, ngày31 tháng 8 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện; Trung tâm Y tế huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Hiện nay, diễn biến, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam vẫn
phức tạp, các tỉnh thành phố giáp ranh, lân cận với Vĩnh Phúc, nhất là thành
phố Hà Nội vẫn xuất hiện các ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng.
Theo phản ảnh của một số địa phương với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống
dịch tỉnh vẫn còn có trường hợp công dân về từ vùng dịch qua chốt của tỉnh
chưa được kiểm soát, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào địa bàn.
Từ những tình hình trên, để tổ chức kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tại các chốt
để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và triển khai thực hiện
Văn bản số 7497/UBND-NC1 ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh V/v tăng cường kiểm
soát tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, UBND huyện yêu cầu:
1. Công an huyện:.
- Chỉ đạo lực lượng Công an (Chốt trưởng) và các đơn vị làm nhiệm vụ
tại các chốt của huyện kiểm soát chặt chẽ người dân từ ngoài tỉnh về hoặc qua
địa bàn, nhất là ở các tỉnh đang có dịch. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an
và các đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn giáp ranh với các địa phương
thuộc các tỉnh, thành phố để kiểm soát chặt chẽ các lối mở, đường mòn nhằm
ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn.
- Thường xuyên trực đường dây “nóng” 24/7 để tiếp nhận và xử lý
thông tin có liên quan đến dịch bệnh được kịp thời khi có thông báo của lực
lượng, đơn vị chức năng, trong đó có lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các
chốt trong và ngoài địa bàn.
- Thống nhất với Huyện đoàn cử đội ngũ đoàn viên thanh nhiên thay
thế nhiệm vụ của đội ngũ giáo viên chuẩn bị bước vào nhiệm vụ năm học mới
theo kế hoạch để vận hành phần mềm kiểm soát dịch bệnh, khai báo di biến
động qua chốt (Nếu có).
2. Trung tâm Văn hóa- TTTT: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin
tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh đến tất cả các tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân trên địa bàn để vận động cộng đồng thực hiện nghiêm các nội
dung chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch. Tuyệt đối không để bất kỳ
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người lạ, người đến từ vùng dịch vào các cơ quan đơn vị, khu dân cư mà
chưa đủ các điều kiện về y tế.
3. UBND các xã, thị trấn:
- Chủ động thực hiện kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; triển
khai có hiệu quả các Tổ covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản, vùng xanh; thực
hiện tốt công tác bảo vệ an ninh tổ quốc với phòng, chống covid-19.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền
thanh đến tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn để vận động cộng
đồng thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch.
Tuyệt đối không để bất kỳ người lạ, người đến từ vùng dịch vào các cơ quan đơn
vị, khu dân cư mà chưa đủ các điều kiện về y tế.
- Trực Trung tâm chỉ huy, chỉ đạo cán bộ trực đường dây “nóng” để tiếp
nhận và xử lý thông tin có liên quan đến dịch bệnh được kịp thời khi có thông báo
của lực lượng, đơn vị chức năng, trong đó có lực lượng công an làm nhiệm vụ tại
các chốt.
- Các xã, thị trấn có lối mở, đường mòn giáp ranh với các tỉnh cần chỉ
đạo và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kiểm soát chặt chẽ
không để lọt người từ ngoài tỉnh vào địa bàn mà không thực hiện các quy định
về công tác phòng, chống dich.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Giao Công an huyện
chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế (cơ quan Thường trực) theo dõi, tổng
hơp, báo cáo UBND huyện, Ban Chi đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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