ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRỰC NINH
Số:422 /UBND-YT
V/v tiếp tục tăng cường thực hiện
các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trực Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước diễn biến rất
phức tạp, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam; để chủ động phòng,
chống; UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã,
thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ sau:
1. Chủ động, thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo
của Trung ương, của tỉnh, của huyện về các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyệt
đối không chủ quan, không lơ là, mất cảnh giác. Thực hiện nghiêm ý kiến kết luận
của đồng chí Chủ tịch UBND tình tại hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 (Thông báo số 127/TB-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh).
2. Tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức, cảnh giác; hạn chế tập trung
đông người; giảm quy mô tổ chức đám cưới, đám tang, đám giỗ và các hoạt động
tôn giáo, tín ngưỡng, không tập trung đông người, thực hiện tốt 5K theo khuyến
cáo của Bộ Y tế; tuyên truyền để nhân dân không đi đến các tỉnh khác, nhất là
những nơi đang có dịch, đồng thời thông tin cho người thân không nên về địa
phương trong thời gian này, nếu có việc thực sự cần thiết, khi về địa phương phải
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế
và các quy định của địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức không đi ra tỉnh
ngoài, (trừ trường hợp được thủ trưởng cơ quan đồng ý).
3. Tổ chức thực hiện Kế hoạch tiêm phòng Vắc xin phòng, chống dịch
Covid-19 đợt 3 (Mũi 1) năm 2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả.
4. Các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn và tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo, Tổ
Covid-19 cộng đồng; gửi Quyết định kèm danh sách về Ban Chỉ đạo huyện qua
Phòng Phòng Y tế trước ngày 27/7/2021.
Tổ chức ký cam kết với các hộ dân về thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của địa phương (theo mẫu do Trung
tâm Y tế hướng dẫn các Trạm Y tế). Rà soát, lập danh sách, quản lý, giám sát chặt
chẽ người lao động cư trú tại địa bàn đi ra tỉnh ngoài làm việc; đồng thời cấp giấy
xác nhận để đi qua các chốt kiểm soát hàng ngày
Thực hiện nội dung Công văn 413/UBND-LĐTB&XH ngày 16/7/2021 của
UBND huyện về việc hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh
hưởng bới đại dịch Covid 19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/TTg của
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Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo tình hình thực hiện vào lúc 15 giờ hàng ngày về
UBND huyện (qua phòng Lao động TB&XH)
Riêng UBND thị trấn Cổ Lễ và xã Trực Chính thành lập các chốt kiểm soát
dịch (thành phần chốt gồm: Công an, Y tế, dân quân) tại bến đò Số 1 (Cổ Lễ) và Số
4 (Trực Chính) để kiểm soát người từ Thái Bình đến địa phương; đo thân nhiệt,
khai báo y tế. Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn nắm số lao động hàng
ngày đi về tỉnh Thái Bình để phối hợp quản lý và cấp thẻ đi về tạo thuận lợi cho
người lao động và doanh nghiệp.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ
chức thực hiện và thường xuyên báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;
- Các ngành liên quan của tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo HĐND-UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Thành viên BCĐ Covid-19 huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

Lưu Văn Dương
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