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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo huyện
về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

Tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2021 của UBND huyện ngày 17/8/2021,
đồng chí Đặng Đình Mạch - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện
về phòng, chống dịch COVID-19chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã,
thị trấn tổ chức thực hiện ngay một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn
-Trước diễn biến phức tạp của chùm ca bệnh mới xuất hiện trên địa bàn
huyện Lương Tài, yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung
ương, của tỉnh, của huyện về việc phòng, chống dịch COVID-19. Đề cao kỷ
luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng,
chống dịch; yêu cầu quy trách nhiệm tập thể, cá nhân và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND huyện nếu lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phân
công lãnh đạo và cán bộ trực cơ quan, đơn vị 24/24 giờ.
-Tập trung thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực nhằm
nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19, nhất là việc thực hiện nghiêm quy định “5K”.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch,
nhất là các trường hợp không đeo khẩu trang ở ngoài đường, nơi công cộng.
-Chủ động rà soát, bổ sung kịch bản và sẵn sàng kích hoạt thực hiện ngay
khi tình hình dịch có diễn biến phức tạp, với phương châm “sớm hơn một bước
và cao hơn một bước so với quy định”.
- Hạn chế tổ chức hội họp, các sự kiện tập trung đông người; trường hợp
cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ trì tổ chức không
quá 30 người tham dự và thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức kiểm tra, rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp đi/ về từ
các địa bàn có ổ dịch trong cả nước, yêu cầu phải cách ly y tế tập trung theo quy
định.
- Khi phát hiện F0 trên địa bàn, yêu cầu thực hiện ngay việc khoanh vùng,

phong tỏa, tập trung truy vết F1, F2; riêng đối với F1 tổ chức truy vết thần tốc,
sau 05 giờ đồng hồ phải truy vết xong và không để bỏ sót, lọt trường hợp nào.
- Các Chốt kiểm soát người và phương tiện ra/vào địa bàn giáp ranh với
huyện Lương Tài siết chặt quản lý người qua lại, theo phương châm “nội bất
xuất, ngoại bất nhập” trừ trường hợp đặc biệt, nhằm hạn chế tối đa người có
nguy cơ nhiễm dịch xâm nhập vào địa bàn.
- Chỉ đạo các HTX DVNN tạm dừng tổ chức Đại hội cho đến hết ngày
22/8/2021 và căn cứ vào diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh UBND huyện có
chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.
Vậy, thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Trưởng
ban Ban chỉ đạo huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để các cơ
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, tổ chứcthực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- CVP, các Phó CVP, lưu VT.
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