ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

Số: 1323 /UBND - VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lập Thạch, ngày 10 tháng 8 năm 2020

V/v thực hiện Kết luận của
Thủ tướng Chính phủ tại
Thông báo số 283/TB –
VPCP ngày 08/8/2020

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc khối HU, UBND huyện;
- Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên
địa bàn huyện.
Thực hiện văn bản số 6061/UBND – VX1 ngày 09/8/2020 của UBND tỉnh
về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 283/TB –
VPCP ngày 08/8/2020 (có văn bản kèm theo). UBND huyện yêu cầu:
1. Các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các doanh
nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia
phòng chống dịch Covid – 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh và văn bản số 5876/UBND – VX1 ngày
31/7/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tình
hình mới; triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Kết
luận số 283/TB – VPCP ngày 8/8/2020 (có văn bản kèm theo) và các văn bản chỉ
đạo của Huyện ủy, UBND huyện.
2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và người dân đề
cao trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa thực hiện phòng, chống dịch nhất là
trong khoảng thời gian 2 tuần tới đây.
2.1. Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi
công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng
xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; hạn chế
tập trung đông người không cần thiết.
2.2. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã,
thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành
các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân lơ là,
vi phạm quy định về phòng, chống dịch (như không chấp hành cách ly, không đeo
khẩu trang,…); xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán khẩu trang, vật tư, trang
thiết bị y tế giả, chất lượng kém,.. ; người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn
vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về việc
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị.

2.3. Toàn ngành y tế tiếp tục duy trì chế độ báo động đỏ, nêu cao tinh thần
trách nhiệm, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế;
tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên y tế các cấp để bất cứ khi nào và ở
đâu có ca nhiễm đều biết cách xử lý phù hợp, kịp thời.
2.4. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TTTT đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức tự
giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và
khuyến cáo của cơ quan y tế.
Kêu gọi mọi người dân có điện thoại thông minh tích cực cài đặt, sử dụng
ứng dụng Bluezone để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng
bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
2.5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực
hiện chặt chẽ, kiên quyết các biện pháp phòng, cống dịch, đồng thời tập trung chỉ
đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, thúc đẩy
sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp.
2.6. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thông tin các nội dung trên đến các
doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, thị trấn để thực
hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- TT HU, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Như kg (t/h);
- Các đ/c Thành viên BCĐ Covid – 19 huyện;
- Cổng thông tin giao tiếp điện từ huyện;
- Lưu VT.
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