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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2021

V/v siết chặt các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 2752/ UBND-KGVX ngày 29/8/2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh Bắc Ninh V/v siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19;
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường.
Để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch
lây lan rộng trong cộng đồng.
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:
1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung
ương, của tỉnh, của huyện.
Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không có
việc thật sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không di chuyển ra ngoài tỉnh (Đặc
biệt trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021) để tránh lây nhiễm COVID-19; nếu ra
ngoài tỉnh, khi về phải khai báo y tế, cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe theo
quy định.
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn phân công lịch trực lãnh đạo, cán bộ trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021,
báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện (qua Văn phòng Huyện ủy, Văn
phòng HĐND - UBND huyện).
2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
Siết chặt công tác quản lý phòng chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ dân
sinh, siêu thị, cửa hàng tiện ích,... nhất là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, ngày
cuối tuần. Chỉ đạo công an và các lực lượng ở thôn, xóm và Tổ COVID cộng
đồng quản lý, giám sát chặt chẽ di biến động nhân khẩu của từng hộ gia đình.
Yêu cầu các hộ gia đình bắt buộc phải đăng ký, khai báo với chính
quyền địa phương và Tổ COVID cộng đồng khi có người thân từ các địa
phương khác về gia đình. Những trường hợp đi từ vùng dịch về phải cách ly
tập trung 14 ngày, không được về nhà. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt,…
không được tự ý di chuyển mua thuốc, đi xét nghiệm mà phải thông tin ngay
tới Trạm Y tế để lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Không tổ chức ăn, uống tập trung
đông người giữa các gia đình ở các địa bàn khác nhau.
Yêu cầu các chủ nhà trọ, phòng trọ không tiếp nhận người từ vùng dịch về
lưu trú, nếu vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông
người đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3
World Cup 2022 và các trận thi đấu bóng đá khác,...
Căn cứ diễn biến dịch bệnh, chủ động đánh giá tình hình và đề xuất tham
mưu các biện pháp phù hợp thực tiễn của địa phương, đơn vị để kịp thời ngăn chặn,
bóc tách nguồn lây trong thời gian ngắn nhất. Đặc biệt, tăng cường các biện pháp
kiểm dịch tại các chốt chặn của các xã, thị trấn.
- Tăng cường chỉ đạo xử lý các hoạt động chưa được phép.
3. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn triển khai các biện
pháp quản lý di biến động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là tại các nhà trọ,
phòng trọ,… để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các
vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với mọi hành vi
không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định, biện pháp
phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.
4. Các chủ nhà trọ, phòng trọ yêu cầu công nhân, người lao động đang ở
trọ: Nếu không có việc thật sự cần thiết hoặc lý do đặc biệt thì không được di
chuyển ra ngoài tỉnh (nhất là dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021 và ngày nghỉ
cuối tuần) để tránh lây nhiễm COVID-19; nếu ra khỏi địa bàn, khi về phải khai
báo y tế, cách ly tập trung, xét nghiệm RT-PCR và theo dõi sức khỏe theo quy
định.
5. Đối với các xe vận chuyển hàng hóa, cung cấp nguyên liệu, vật liệu phục
vụ sản xuất kinh doanh phải được cấp phép “luồng xanh” và phải đáp ứng: Lái
xe, người đi cùng trên xe phải xuất trình các giấy xác nhận xét nghiệm sàng lọc
SARS-CoV-2 có kết quả âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ
trước khi vào địa bàn huyện Gia Bình.
Đối với xe ô tô cá nhân, xe khách, xe tải, taxi,… trước khi đi vào địa bàn
huyện Gia Bình, yêu cầu người lái xe, người ngồi trên xe phải có kết quả xét
nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính bằng phương pháp RT-PCR
trong vòng 72 giờ. Giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn chỉ
đạo các chốt kiểm tra, phân luồng giao thông.
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể
huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị,
trên địa bàn huyện phải thường xuyên kiểm tra, bám sát tình hình dịch bệnh
thực tiễn; chủ động chỉ đạo sắp xếp nhân lực, công việc phù hợp với yêu cầu
của công tác phòng, chống dịch./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đảng ủy các xã, thị trấn;
- Đài phát thanh huyện (đưa tin);
- VP UBND huyện: LĐVP, lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Anh
Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh
30-08-2021 17:13:20 +07:00

