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THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
về tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
-----

Kính gửi: Các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn.

Từ ngày 29/4 - 01/5/2021, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 7 ca dương
tính với SARS-CoV-2 thuộc địa bàn các xã Đạo Lý (5), Bắc Lý (1), Chân Lý
(1); và qua truy vết đã có trên 400 trường hợp tiếp xúc gần (F1) tại nhiều địa
phương. Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19; UBND tỉnh đã
quyết định thực hiện cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý theo Chỉ thị số 16/CTTTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các biện pháp giãn
cách xã hội, hạn chế tập trung đông người đối với xã Bắc Lý, Chân Lý theo
Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình
hình trên, Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:
1- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền,
Huyện ủy viên phụ trách xã dành thời gian trực tiếp đi cơ sở chỉ đạo, đôn đốc
đơn vị phụ trách khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định
trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của
Trung ương, của tỉnh, của huyện đã ban hành cũng như công tác chuẩn bị các
điều kiện, phương án sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.
Chỉ đạo tuyên truyền liên tục trên hệ thống Đài truyền thanh về các biện pháp
phòng, chống Covid-19; việc bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà;
quy định về xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch;...
Đối với đồng chí Huyện ủy viên phụ trách các xã: Đạo Lý, Chân Lý,
Bắc Lý thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, trực tiếp cùng cấp ủy,
chính quyền cơ sở tập trung công tác chỉ đạo việc truy vết; đưa đối tượng
F1 đi cách ly tập trung; việc bố trí các điều kiện cho người dân khu vực
cách ly xã hội (trọng yếu là các nhu yếu phẩm cần thiết)...

2- Các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã tổng hợp tình hình đơn
vị phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về Thường trực
Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) bằng văn bản chậm nhất 16 giờ các
ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hằng tuần; riêng ngày Chủ nhật 02/5/2021 báo cáo
trước 14 giờ. Đối với đồng chí Huyện ủy viên phụ trách các xã Đạo Lý,
Chân Lý, Bắc Lý báo cáo tình hình trước 16 giờ hàng ngày.
Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về tập trung chỉ
đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để các đồng chí Huyện ủy
viên phụ trách xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện/.
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