
    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 thực hiện công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện Kính gửi:
- UB MTTQVN huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể  huyện;
- Trung tâm VHTT TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.  

Thực hiện công văn 900/UBND-VHXH ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 
Long An, về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch 
Covid 19 trên địa bàn tỉnh.

UBND huyện Châu Thành yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các 
vấn đề sau:

1. Tạm dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người, Lễ hội, hội nghị, kể 
cả các buổi họp mặt, liên hoan, hội thảo... trên địa bàn huyện có quy mô trên 20 
người kể từ ngày 30/01/2021 đến khi có thông báo mới của UBND huyện.

2. Đối với các hoạt động thăm và tặng quà cho các đối tượng có công với 
cách mạng, đối tượng xã hội, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em 
nghèo có hoàn cảnh đặc biệt...: Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn rà soát lại, tổ chức với hình thức phù hợp, chọn thời gian, 
địa điểm, tập trung không quá 20 người, đồng thời phải áp dụng các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thực hiện 5K.

3. Phòng VHTT phối hợp TTYT và các cơ quan chức năng kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các hoạt động nêu trên. Báo cáo các tình huống đặc biệt cho 
Trưởng ban chỉ đạo huyện để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Trung tâm Y tế chủ động triển khai kịp thời những biện pháp phòng, 
chống dịch theo chỉ đạo của Bộ, ngành trung ương. Trường hợp khó khăn, vượt 
thẩm quyền thì báo cáo UBND huyện để có chỉ đạo cụ thể.

5. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải huy động cả hệ thống chính trị vào 
cuộc, chủ động, tích cực thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, 
chống dịch đã đề ra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu cơ 
quan đơn vị nào để xảy ra trường hợp nhiễm bệnh do không chấp hành theo quy 
định phòng, chống dịch.

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 chủ 
động thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 
nêu trên.

7. Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể huyện, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống, 
đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đề cao cảnh giác, thực 



hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền 
địa phương và khuyến cáo của ngành y tế, đặc biệt là đám cưới, đám tang.

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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