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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện quyết liệt, đồng bộ các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên
địa bàn huyện.
Thực hiện công văn số 1755/UBND-KGVX, ngày 27/4/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ có ý kiến chỉ đạo
như sau:
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện căn
cứ chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng
Chính phủ: số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 về việc tăng cường thực hiện phòng,
chống dịch COVID-19; Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ số 81/TBVPCP ngày 26/4/2021 về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số
1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh
vực văn hoá, thể thao, du lịch; Công văn số 1755/UBND-KGVX, ngày 27/4/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó tập trung thực hiện trọng tâm
các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, yêu cầu cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, người dân trên địa bàn khi đi ra
ngoài tỉnh Thái Nguyên trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 trở về địa bàn huyện Đại Từ
phải tự giác khai báo y tế trung thực với cơ quan, đơn vị và chính quyền địa
phương.
- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, yêu cầu đeo khẩu trang bắt
buộc tại nơi công cộng tại các sự kiện, hội họp có tập trung đông người. Tổ chức,
cá nhân nào để xảy ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng, căn cứ theo mức độ sẽ bị
xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.
- Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết;
trường hợp cần thiết phải tổ chức, thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện chịu
trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện
quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp... thường xuyên
tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch; chủ động
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cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch,
không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra; đảm bảo chặt
chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, dễ thực hiện, dễ giám sát, dễ kiểm
tra và rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.
- Trường hợp phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, phải tập trung chỉ đạo, áp
dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để
dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
- Thực hiện nghiêm công văn số 617/UBND-YT, ngày 19/4/2021: tăng
cường năng lực của Tổ công tác tự quản xóm, tổ dân phố, Đội phản ứng
nhanh các cấp thường xuyên rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh
trái phép trên địa bàn để thực hiện cách ly, theo dõi theo quy định; kiên quyết
kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo pháp luật hoạt động nhập cảnh trái
phép.;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, các đơn vị tổ chức triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh(b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT và các PCT UBND huyện (b/c);
- Thành viên BCĐ PC dịch COVID-19
huyện;
- Lưu: VT, YT.
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