ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 129 /UBND-VX

Bình Long, ngày 01 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường thực hiện nghiêm
các biện pháp trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19.

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, Hội, Đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã.
Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Thực
hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày
28/01/2021; Công văn số 179-CV/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy; Công văn số
348/UBND-KGVX ngày 28/01/2021, Công văn số 358/UBND-KGVX ngày
31/01/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 127-CV/TU ngày 29/01/2021 của Thị ủy
và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, Ngành.
Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Hội, Đoàn thể thị xã và Chủ tịch
UBND các xã, phường:
- Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, nhất là trong dịp tết
Nguyên đán. Đối với các hoạt động tập trung đông người đã có kế hoạch tổ chức:
Trước mắt, các cơ quan, đơn vị chủ động cắt giảm quy mô, số lượng người tham
dự, thời lượng chương trình, đảm bảo khoảng cách, thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh theo quy định, đồng thời, phải thông báo trước thời gian tổ chức
(ít nhất 02 ngày trước khi tổ chức) về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid19 thị xã để được hỗ trợ công tác y tế trong phòng, chống dịch bệnh. Trong thời
gian tới, căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã sẽ có chỉ
đạo cụ thể. Riêng đối với các cơ sở giáo dục tạm dừng việc tổ chức các hoạt động
tập trung đông người theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số
287/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2021 như: Lễ hội xuân, xuân yêu thương...; vận
động hạn chế số người tham dự lễ cưới, lễ tang…
- Đẩy mạnh triển khai chữ ký số, họp trực tuyến và thanh toán điện tử.
- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường
hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định.
2. Trung tâm Y tế thị xã
- Chỉ đạo tổ chức xét nghiệm ngay các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, viêm
đường hô hấp trong cộng đồng, nhất là tại các bệnh viện.
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- Có phương án cụ thể bảo đảm mua sắm vật tư, thiết bị phòng dịch cần thiết,
kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan bám sát tình hình,
chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư…cho phòng,
chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.
- Phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và các cơ quan, đơn vị
có liên quan rà soát, chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt việc cách ly; không để xảy ra
lây nhiễm trong các cơ sở, địa điểm cách ly tập trung.
- Tiếp tục duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ thông
tin về phòng, chống dịch bệnh.
3. UBND các xã, phường rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép
trên địa bàn; huy động các lực lượng và đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà
từng đối tượng” để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, coi
người nhập cảnh trái phép như người nghi nhiễm bệnh để áp dụng biện pháp cách
ly y tế theo quy định.
Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và
UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND thị xã;
- LĐVP, CV (VX)
- Lưu: VT.
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