
    ỦY BAN NHÂN DÂN 
 HUYỆN CHÂU THÀNH

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc                                     
__________________________________________

Số:              /UBND-VP    Châu Thành, ngày        tháng  01  năm 2021
V/v tăng cường phòng, chống 

dịch Covid-19 
Kính gửi:

- UB MTTQVN huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể  huyện;
- UBND các xã, thị trấn.  

Thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản số 830/UBND-VHXH ngày 
28/01/2021 của UBND tỉnh Long An, về việc thực hiện chỉ thị 05/CT-TTg ngày 
28/01/2021 của Thủ Tướng Chính phủ.

Vấn đề này, UBND huyện chỉ đạo như sau:
Giao thủ trưởng các ban, ngành  huyện; thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

bệnh nguy hiểm trên người và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đầy 
đủ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 
28/01/2021 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 830/UBND-VHXH ngày 
28/01/2021 của  UBND tỉnh Long An. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 
sau:

- Xây dựng lại các kế hoạch phòng chống Covid 19 năm 2021 phù hợp với 
tình hình thực tế tại địa phương.

- Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 
của Bộ y tế, thực hiện 5 K (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, 
khai báo y tế); vận động cán bộ, nhân dân khai báo y tế, cài đặt Bluzone.

1. Trung tâm y tế: Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, phối hợp 
Văn phòng HĐND-UBND tham mưu UBND huyện triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Chuẩn bị trang thiết bị, cơ số thuốc phục vụ công tác chống dịch; thực hiện 
nghiêm việc phân luồng, phân tuyến trong công tác khám, điều trị bệnh.

Củng cố các đội phản ứng nhanh để kịp thời ứng phó khi có ca nghi ngờ hoặc 
ca mắc bệnh Covid 19.

2. Ban chỉ huy Quân sự huyện: Củng cố lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng 
cụ và các phương tiện cần thiết để đảm bảo phục vụ tốt khi có ca cách ly tập trung. 
Phân công nhân sự sẵn sàng ứng phó khi có dịch.



3. Công an huyện: Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các kho 
Thanh long, chú trọng Người Trung Quốc cư trú và nhập cảnh. 

Tổ chức kiểm soát, xử lý người cư trú bất hợp pháp tại địa phương; xử lý 
nghiêm các cơ sở lưu trú vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

4. Trung tâm VHTT TT: Tăng cường thời lượng phát sóng về nguy cơ dịch 
bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, luôn thực hiện 5 K phòng, chống 
dịch.

5. UBND các xã, thị trấn: Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid 19. Thành lập các đội phản ứng nhanh, phân công nhiệm vụ cụ thể; Phân 
công lực lượng trực sẵn sàng ứng phó khi có ca mắc bệnh, ca nghi ngờ phát hiện 
bệnh trên địa bàn. 

Chỉ đạo Công an phối hợp các ngành liên quan truy vết, lập danh sách (nếu 
có) và theo dõi cách ly theo quy định.

6. Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa 
bàn huyện thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các xã thực hiện 
quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

7.Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: Lãnh đạo, chỉ đạo 
trong hệ thống đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện 
tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo chỉ đạo trên, Thủ trưởng các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị 
trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                
- Như trên;
- TT. HU, TT. HĐND;
- CT, các PCT. UBND;  
- CVP, Phó CVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khải
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