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 Kính gửi:  Các đồng chí thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện. 

Thực hiện Văn bản 7617/CV-BCĐ ngày ngày 01 tháng 9 năm 2021 

của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc  V/v tăng cường 

công tác kiểm tra phòng,chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong dịp nghỉ 

lễ Quốc khánh 2/9 (gửi kèm). 

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 huyện đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 huyện thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:  

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phụ trách Đảng bộ xã, thị trấn, cơ 

quan được Huyện ủy phân công; chức năng quản lý nhà nước được phân 

công, xây dựng kế hoạch đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

Covid- 19 tại cơ sở trong những ngày nghỉ lễ. 

2. Chỉ đạo ứng trực (phân công bộ phận trực) 24/24 trong những ngày 

nghỉ lễ để tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp 

trong phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các thông tin nóng, khẩn cấp 

về tình hình dịch bệnh để kịp thời chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, báo cáo 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh xử lý kịp 

thời không để dịch bệnh lây lan, bùng phát. 

Riêng đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí là thành viên là 

Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Giám 

đốc Trung tâm Y tế huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo là Thủ trưởng cơ 

quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng phòng Kinh tế và 

Hạ tầng; các đồng chí thành viên là Chủ tịch UBDN xã, thị trấn phải trực 

100% trong các ngày nghỉ lễ. 

3. Tập trung chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người ra vào huyện, đặc biệt 

chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tại các chốt, xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng 

cường kiểm soát các chốt trên các tuyến đường mòn, lối mở, các bến đò, 

bến khách ngang sông...xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, vượt chốt. 



4. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phát huy vai trò của tổ liên gia tự 

quản tại các khu dân cư, Tổ Covid cộng đồng trong phòng, chống dịch; 

giám sát chặt chẽ di biến động người ra vào khu dân cư; kịp thời phát hiện, 

xử lý nghiêm các trường hợp có yếu tố dịch tễ nhưng trốn tránh khai báo 

hoặc khai báo gian dối. 

5. Chỉ đạo tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã 

hội, không để các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để hoạt động, gây mất an 

ninh, trật tự; chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ nhất là tại các 

khu công nghiệp. Chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, quán karaoke, 

cơ sở masage,...kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy 

định. 

6. Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn; các phòng, ban, ngành, cơ quan, 

đơn vị, nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các yêu 

cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề 

phát sinh, chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng 

đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, 

chống dịch. 

7. Bố trí đi thăm hỏi, kịp thời động viên cán bộ, nhân dân và các lực 

lượng tham gia phòng, chống dịch; nhất là tại các khu điều trị, khu cách ly, 

các chốt kiểm soát. 

Để giữ gìn những thành quả trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, lây lan, bùng phát 

từ bên trong, đặc biệt trong những ngày nghỉ Lễ, Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai, chỉ 

đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 theo nhiệm vụ được phân công trong những ngày nghỉ lễ Quốc 

khánh 02-9-2021./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ tỉnh; 

- TTHU, TT HĐND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch & PCT.UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Giao UBND xã, thị trấn sao gửi đ/c BTĐU. 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Xuân Bình 
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