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Số:            /BCĐ 
V/v tăng cường các biện pháp 

 phòng, chống dịch COVID-19  

trên địa bàn huyện 

    Bắc Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

            Kính gửi:   

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 của huyện; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 03-CV/HU ngày 14/8/2020 của Huyện ủy huyện Bắc 

Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện và Thông báo kết luận số 439/TB-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Cuộc 

họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 

huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn thực hiện tốt một 

số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tiếp tục 

thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm 

tra và hướng dẫn phòng, chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tiếp tục đề 

cao cảnh giác, tuyệt đối không thoả mãn, lơ là, chủ quan; cần quyết liệt ngăn chặn 

dịch bệnh xâm nhập, phát hiện sớm, cách ly, truy vết, dập dịch kịp thời; đảm bảo 

sức khoẻ và tính mạng của người dân, quyết tâm không được để dịch xâm nhập vào 

địa bàn huyện. Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong giai đoạn 

đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục kiên trì, bình tĩnh, chủ động 

trước những diễn biến mới để ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình và tiếp tục chỉ 

đạo quyết liệt việc vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhưng phải tập 

trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đôn đốc, 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh lưu thông hàng hóa để thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế của huyện.  

Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công 

nghệ thông tin và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đề cao vai trò, 

trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời 

các cán bộ, công chức, viên chức cố tình nhũng nhiễu, gây khó khăn, làm chậm tiến 

độ giải quyết công việc.  

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện khởi động cao 

nhất toàn bộ hệ thống y tế dự phòng, y tế điều trị, sẵn sàng các phương án; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương đội ngũ nhân viên y tế, các cơ sở hành nghề khám chữa 

bệnh tư nhân, kinh doanh thuốc tư nhân bảo đảm thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật; Tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện công 

tác phòng, chống dịch như: bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế, nguồn nhân lực,…; 
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tháo gỡ khó khăn trong xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, tính toán để bố trí 

khoa học, hợp lý cho các đối tượng cần xét nghiệm. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục chỉ đạo, định hướng cho UBND các 

xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kết quả, biện pháp phòng, 

chống dịch trên địa bàn huyện đề người dân yên tâm nhưng cũng không được chủ 

quan, lơ là, luôn phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mọi lúc, mọi nơi; 

phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải thông tin 

trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang trong cộng đồng.  

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện cần đổi mới cách 

thức tuyên truyền, tăng thời lượng, số lượng các tin, bài tuyên truyền về tình hình 

dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục tuyên 

truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, 

thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế, của UBND 

tỉnh, các sở, ban, ngành tình và của UBND huyện; khai báo y tế tự nguyện, thông 

báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện ho, sốt 

nghi nhiễm bệnh Covid-19. Kịp thời tuyên truyền về các tập thể, cá nhân tiêu biểu 

có những việc làm tốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo sự lan tỏa 

tích cực trong xã hội. Tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch gây 

tâm lý hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch 

bệnh. 

5. Công an huyện phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác an ninh trật tự; quan tâm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

chú troṇg địa bàn nông thôn; phối hợp UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, 

kiểm tra những đối tượng cư trú trái phép. Xử lý nghiêm theo quy định các trường 

hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung 

thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, găm hàng, 

tăng giá, gây bất ổn thị trường. 

6. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn tăng cường chỉ 

đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh; chủ động, kịp thời triển khai 

các phương án, kịch bản phòng, chống dịch theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 

19/02/2020 của UBND huyện về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn phù hợp với 

tình hình dịch bệnh. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các ngành thành 

viên Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện./.  
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các ngành thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện 

theo QĐ số 2677/QĐ-UBND; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Thép 
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