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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LƯƠNG TÀI
Số: 01

/UBND-XDCB

Lương Tài, ngày 04 tháng 01 năm 2021

V/v thực hiện Thông báo kết luận số
123/TB-UBND ngày 31/12/2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Thông báo kết luận số 123/TB-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch
Covid-19.
Hội nghị nhận định dịch Covid-19 đang có những diễn biến khó lường với
biến chủng mới; đặc biệt trong những tháng cuối năm, người dân đi làm ăn xa ở các
tỉnh trở về quê ăn Tết và có thể có một số người từ các nước láng giềng sẽ nhập cảnh
trái phép qua đường mòn, lối mở, đường biển... Với tinh thần phòng dịch hơn chống
dịch; Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã khẩn trương tái khởi động lại các biện
pháp phòng, chống dịch. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; đặc biệt thông điệp 5K trong phòng,
chống dịch: Khẩu trang, khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế.
2. Khởi động lại hoạt động của Tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng. Tăng cường
theo dõi, giám sát y tế đối với người đã hoàn thành cách ly tập trung; sau khi kết thúc
thời gian thực hiện cách ly tập trung tiếp tục thực hiện nghiêm việc giám sát y tế, theo
dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và yêu cầu các trường hợp này hạn chế tiếp xúc
với người xung quanh, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân.
3. Công an huyện quản lý quản lý chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng và cư
trú trên địa bàn; đặc biệt quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu
trú tại địa phương; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm.
4. Phòng Văn hóa & Thông tin, Đài Phát thanh huyện: Chỉ đạo tuyên truyền
trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở để
người dân tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác; thực hiện đúng, đầy đủ
các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt tuyên truyền để người dân
cung cấp thông tin, phản ánh những người có dấu hiệu nhập cảnh hoặc di chuyển
không đúng quy định, đồng thời chủ động khai báo y tế điện tử khi đi/về từ các địa
phương khác.

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng tham gia công
tác phòng, chống dịch Covid-19 khi có hiệu lệnh triệu tập của tỉnh và công tác
phòng, chống dịch tại địa phương.
6. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Siết chặt các biện pháp phòng,
chống dịch nhất là ở những nơi diễn ra các hoạt động đông người, khi tổ chức các sự
kiện phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.
Chỉ đạo tuyên truyền, vận động các cán bộ, công chức, viên chức, công nhân
lao động và toàn thể nhân dân thường xuyên bật ứng dụng BlueZone; với những
trường hợp chưa cài đặt ứng dụng thì phát động toàn dân cùng thực hiện cài đặt vào
16h00’ ngày 10/01/2021; hạn chế các hoạt động tham quan, du lịch đến các khu vực
có nguy cơ xảy ra dịch Covid-19.
Chỉ đạo các trường học, chợ, siêu thị, nhà máy, công ty, doanh nghiệp... (thuộc
thẩm quyền quản lý) thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
7. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan, đơn
vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch; đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã
hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ nhân dân và thúc đẩy hoạt động sản
xuất kinh doanh.
Vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc các nội
dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cổng thông tin ĐTTP huyện;
- Lưu: VT.
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