UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẠI TỪ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2106 /UBND-VP

Đại Từ, ngày07 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v áp dụng biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
đồng thời tiếp tục các hoạt động chỉ đạo điều hành phát triển KTXH. Chủ tịch
UBND huyện Đại Từ yêu cầu:
1. Từ ngày 8/11/2021. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn
huyện tiếp tục hoạt động trở lại các hội nghị, cuộc họp, các lớp bồi dưỡng, tập
huấn... theo kế hoạch:
- Trước khi triển khai mọi thành phần tham gia phải khai báo y tế, trường
hợp bất thường phải dừng đến dự.
- Ngoài các cuộc họp nội bộ, các chương trình còn lại phải báo cáo xin ý
kiến chính quyền cùng cấp.
2. Các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng kế hoạch dạy và học trực tiếp cho
học sinh, dự kiến bắt đầu từ thứ 5 ngày 11/11/2021.
Trước khi tổ chức dạy học trực tiếp yêu cầu các cơ sở giáo dục, đào tạo nắm chắc
tình hình dịch tễ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đơn vị mình, báo cáo
UBND các xã, thị trấn đối với các trường MN, TH, THCS, TH&THCS, cơ sở giáo dục
ngoài công lập; các trường THPT, TT GDNN-GDTX báo cáo UBND huyện.
3. UBND, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, Tổ COVID-19 cộng đồng:
- Yêu cầu toàn thể người dân từ vùng đang có dịch đến/trở về địa phương
phải đến ngay trạm y tế khai báo đầy đủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 theo yêu cầu.
- Tiếp tục tuyên truyền để người dân hạn chế ra/vào địa bàn khi không có việc
thật sự cần thiết, không tập trung đông người ngoài công sở, Bệnh viện, Trường học...
- Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn; xử lý nghiêm mọi tổ
chức, công dân vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.
Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã,
thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch
COVID-19 huyện;
- Lưu: VT, YT.
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