ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH
Số: 1486/UBND – VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lập Thạch, ngày 16tháng 7 năm 2021

V/v tiếp tục chủ động phòng,
chống dịch Covid - 19 trên địa
bàn huyện

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc khối HU, UBND huyện;
- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, phức tạp tại thành phố
Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; thực hiện văn bản số 5800/UBND – VX1
ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục chủ động phòng, chống dịch
Covid - 19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo
PCDB Covid – 19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn:
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban
Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh
Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 02/CĐ-BCĐ ngày
06/7/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh; Thông báo kết luận số 171/TB-UBND ngày
07/7/2021; Văn bản số 5670/UBND-VX1 ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh.
2. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các tổ COVID cộng đồng, các khu dân cư, tổ
dân phố, các chủ doanh nghiệp rà soát lại ngay hệ thống kiểm soát dịch
bên trong nội bộ khu vực quản lý của mình.
Mỗi làng giữ làng; xóm giữ xóm; nhà giữ nhà; khu dân cư, khu phố giữ
khu dân cư, giữ phố; cơ quan giữ cơ quan. Bất kỳ người lạ nào xuất hiện đều
phải được kiểm soát; không cho phép bất kỳ người từ vùng dịch đến/về địa
phương mà không qua xét nghiệm và cách ly theo qui định.
Trường hợp người đến/về nhà từ vùng dịch mà không thực hiện khai
báo y tế thì cả gia đình đó sẽ phải cách ly y tế tập trung theo quy định; đồng
thời lãnh đạo địa phương, công an xã phải chịu trách nhiệm theo qui định.
3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND
& UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các phương án đón
công dân trở về từ vùng dịch vào các khu cách ly tập trung của huyện, vào xét
nghiệm, cách ly thật chu đáo, ân cần và thuận lợi nhất, tạo điều kiện chăm sóc
tốt nhất để các công dân và gia đình họ yên tâm.
4. Nhằm phát hiện sớm các trường hợp dương tính với SAR-CoV-2, để
đảm bảo cách ly điều trị kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch
bệnh có thể xảy ra; yêu cầu Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ

nhất, thứ 3, thứ 7, 14 và 20 đối với những người đi từ thành phố Hồ Chí Minh
về huyện.
5. Giao Công an huyện: Chịu trách nhiệm chỉ đạo công an các cấp kiểm
tra, rà soát, phát hiện các trường hợp đến/về từ các tỉnh phía Nam và các tỉnh
đang có dịch để thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương xử lý đưa đi
cách ly tập trung theo quy định. Xem xét khởi tố, điều tra, truy tố đối với các
trường hợp không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, cố tình không khai
báo, khai báo không trung thực,...làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Chỉ đạo sát sao
hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, thực hiện kiểm soát 24/7, kịp thời phát hiện
các trường hợp đến/về địa phương từ vùng dịch; không cho phép bất kỳ người
đến/về từ vùng dịch không qua xét nghiệm và cách ly theo qui định.
7. Phòng Lao động, TB&XH, Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn
theo phạm vi quản lý chịu trách nhiệm: Chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ
hoạt động phòng chống dịch trong doanh nghiệp; chỉ đạo chủ doanh nghiệp duy
trì hoạt động hàng ngày của Tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp; Yêu cầu
các doanh nghiệp có phương án sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp khi có
ca bệnh Covid-19 trong doanh nghiệp theo kịch bản số 949/KB-BQLKCN ngày
08/6/2021 đã được Ban chỉ đạo tỉnh phê duyệt.
8. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực
hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ở cơ quan, địa phương,
đơn vị mình phụ trách; Bất kỳ sự lơ là nào cũng phải trả giá rất đắt về sự bùng
nổ của dịch, sự an toàn của nhân dân. Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn
diện, tuyệt đối về công tác phòng chống dịch thuộc lĩnh vực, địa phương quản
lý.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HU, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Lưu: VT.
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