ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1676/ UBND- VP
V/v thực hiện Văn bản số
7438/UBND-NC1 ngày
27/8/2021 của UBND tỉnh

Sông Lô, ngày 30 tháng 8 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng, Ngành: Kinh tế- Hạ tầng, Tư pháp;
- Công an huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 7438/UBND-NC1 ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh
V/v thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid, UBND huyện yêu cầu:
1. Phòng Kinh tế- Hạ tầng: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với
UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn kịp thời các doanh
nghiệp trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19, phòng ngừa, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong
doanh nghiệp và ra cộng đồng. Lưu ý việc kiểm tra cần có sự thống nhất
giữa các cơ quan liên quan, tránh chồng chéo, làm ảnh hưởng đến hoạt
động, sản xuất của doanh nghiệp.
2. UBND các xã, thị trấn:
- Thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 huyện về công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh tại
địa bàn nói chung, trong doanh nghiệp trên địa phương mình nói riêng; phát huy
tinh thần chủ động, “4 tại chỗ”, chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản
để tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh.
- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tăng cường trong quá trình triển khai thực
hiện Phương án 364/PA-CAT-TM ngày 19/7/2021 đã được UBND tỉnh phê
duyệt. Đồng thời, có các biện pháp, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn,
nhất là trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
3. Công an huyện:
- Tăng cường lực lượng ở địa phương để cùng phối hợp với Công an tỉnh
trong quá trình triển khai thực hiện Phương án 364/PA-CAT-TM ngày
19/7/2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời có các biện pháp, chỉ đạo
đảm bảo an ninh, trật tự chung trên địa bàn huyện, nhất là các ngày nghỉ lễ Quốc
khánh 2/9.
- Chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát ở các chốt trên địa bàn kiểm
soát chặt chẽ người, phương tiện qua chốt vào địa bàn theo quy định. Đồng thời
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tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường ra vào huyện, không để lây
lan dịch bệnh vào địa bàn huyện.
- Tăng cường thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá nguy cơ, việc thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý các
tổ chức, cá nhân vi phạm, phòng ngừa dịch lây lan trong các doanh nghiệp và ra
cộng đồng. Đồng thời lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển
khai Phương án, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn nắm chắc tình hình địa bàn từ cơ sở, tránh bị
động bất ngờ; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp nghỉ lễ
Quốc khánh 2/9.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện,
giao Công an huyện theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả, đề xuất với UBND
huyện./
Nơi nhận:

- TTHU,TT HĐND huyện(b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Văn Chúc
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