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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 132 /TB-UBND

Bắc Sơn, ngày 10 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp bàn các giải
pháp tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương.
Ngày 08/6/2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện,
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã chủ trì cuộc họp
bàn các giải pháp tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa
phương để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bắc Sơn.
Dự họp có đầy đủ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
huyện. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Phó Trưởng
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện báo cáo tình hình phòng,
chống dịch trên địa bàn huyện và thông qua phương án tiếp nhận, quản lý công
dân từ vùng dịch trở về địa phương và ý kiến của các thành phần dự họp, đồng
chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 huyện kết luận như sau:
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo
đánh giá nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra và lây lan từ số công nhân, lao động từ
các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trở về là rất lớn. Do đó, để chủ
động kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ dịch bệnh ngay từ đầu, ngăn ngừa
không để dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, lây lan trong cộng đồng trên địa bàn
huyện và để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc tiếp nhận,
khám sàng lọc phân loại, quản lý và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về
địa phương. Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND
các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tập trung chỉ
đạo, thực hiện tốt các nhiê ̣m vu ̣ trọng tâm sau:
1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe sau
cách ly tập trung trở về địa phương bảo đảm đủ thời gian, đặc biệt là thực hiện
nghiêm khâu bàn giao, tiế p nhận, theo dõi sức khỏe sau cách ly tại gia điǹ h, nơi
lưu trú. UBND cấp xã phải thực hiện nghiêm việc theo dõi, quản lý người thuộc
diện theo dõi sau cách ly trên điạ bàn.
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa
phương cấp cơ sở, huy động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò,
tinh thần tự giác, làm chủ của nhân dân trong công tác này.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tăng
cường kiểm tra đột xuất về công tác phòng, chố ng dich
̣ tại các cơ quan, đơn vị
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và địa bàn được giao phụ trách. Đề xuất, kiến nghị xử lý nghiêm các đơn vị vi
phạm trong công tác phòng, phòng chống dịch, không nể nang, né tránh.
- Từng cấ p, từng ngành phải chủ động thực hiện theo phương châm 4 tại
chỗ, có phương án, kich
̣ bản và chuẩ n bi ̣sẵn sàng cho mo ̣i tình huố ng dich
̣ bệnh,
hạn chế tố i đa tác động bấ t lơ ̣i đế n hoạt động kinh tế - xã hội.
- Tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bằng nhiều biện pháp
khác nhau, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp theo phương châm “đi từng ngõ, gõ
tường nhà” để nâng cao nhận thức của người dân không được lơ là, chủ quan
trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, tiếp tục đưa tin trên phương tiện
thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm quy đinh
̣ phòng, chống dịch bi ̣
xử lý để răn đe, cảnh báo.
- Thực hiện kiểm soát y tế bằng mã quét QR-Code tại các cơ quan đơn vị.
2. Trung tâm Y tế huyện
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện
xây dựng Kế hoạch tiếp nhận công dân của huyện Bắc Sơn từ các tỉnh có dịch
trở về địa phương; Rà soát tham mưu xây dựng các phương án mở rộng và mở
mới các Khu cách ly tập trung của huyện.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, khám sàng
lọc, phân loại, quản lý người từ các tỉnh có dịch trở về địa phương theo thông
báo của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. Thưc hiện bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 cấp xã, các trường hợp đủ điều kiện để cách lý tại nơi cư
trú để theo dõi, quản lý, áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định.
- Có phương án huy động lực lượng y tế thành lập các Tổ khám sức khỏe
sàng lọc, phân loại các trường hợp từ các tỉnh có dịch trở về địa phương, phân
luồng, để bàn giao cho cấp xã quản lý và để thực hiện áp dung các biện pháp
theo dõi, cách ly phù hợp, đảm bảo theo đúng quy định, không để ùn tắc công
dân tại nơi tiếp nhận.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát trang bị các thiết bị y tế cần
thiết và tổ chức phun khử khuẩn tại các Khu cách ly tập trung của cấp xã.
3. Công an huyện
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại các khu cách ly
tập trung của huyện, của xã; Cử cán bộ tham gia Tổ tiếp nhận công dân từ các
tỉnh có dịch trở về địa phương khi có thông báo.
- Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không hợp tác, không chấp
hành việc khám sức khỏe sàng lọc, việc áp dụng cách ly phòng, chống dịch theo
quy định.
4. Ban chỉ huy Quân sự huyện
Chỉ đạo, huy động các lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp tham gia trong
công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, đặc biệt là tham gia
các Tổ an ninh, trật tự tại các Khu cách ly tập trung của huyện, của xã.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
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- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã rà soát các địa điểm, cơ sở vật chất
của trường học để trưng dụng làm khu cách ly tập trung của cấp xã khi có yêu
cầu.
- Có phương án bố trí đội ngũ nhân viên nấu ăn của các trường, sẵn sàng
tham gia thực hiện công tác hậu cần tại các khu cách ly tập trung của huyện khi
có yêu cầu.
6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí xe ô tô tiếp nhận công
dân từ các tỉnh có dịch được bàn giao trở về địa phương.
- Xây dựng phương án cung cấp lương thực, thực phẩm các nhu yếu phẩm
cần thiết đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho người dân trong khu
vực cách ly khi xảy ra dịch.
7. Phòng Tài chính-Kế hoạch
Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, UBND các xã,
thị trấn sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để chi trả cho công tác phòng, chống
dịch COVID-19 theo quy định.
8. Phòng Văn hóa và Thông tin
Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch
COVID-19, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức,
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện khai báo y tế
điện tử bằng cách sử dụng một trong các phần mềm như: Tờ khai y tế, NCOVI,
Bluezone…
9. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan tiếp nhận
công dân là người lao động từ các tỉnh có dịch có nhu cầu về địa phương.
- Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng là công dân
huyện Bắc Sơn (cụ thể từng thôn, xã) đang lao động tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc
Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên,… thông báo danh sách số người lao động trên
cho các xã, thị trấn biết để theo dõi, quản lý.
10. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bằng nhiều biện pháp khác nhau trên các
phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền lưu động, tuyên
truyền trực quan, xây dựng chuyên đề phát trên hệ thống loa phát thanh của
huyện, xã… về công tác quản lý, cách ly các công dân từ vùng dịch trở về để
phòng, chống dịch COVID-19, tuyên truyền về lợi ích của việc cài đặt sử dụng
ứng dụng Bluezone cho người dân hiểu, nâng cao nhận thức, từ đó chấp hành
nghiêm túc các quy định. Tiếp tục đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng
của huyện, của xã về các trường hợp vi phạm quy đinh
̣ phòng, chống dịch bi ̣xử
lý để răn đe, cảnh báo.
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11. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện tiếp tục kêu gọi các hội
viên, đoàn viên chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến
Nhân dân với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.
tuyên truyền kêu gọi người dân chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin COVID-19, Quỹ
phòng chống dịch COVID-19 của huyện và cài đặt bắt buộc phần mềm ứng
dụng Bluezone cho người dân hiểu, từ đó ủng hộ, chấp hành cài đặt và sử dụng
phần mềm ứng dụng Bluezone.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là đầu mỗi tiếp nhận và phân phối nguồn
ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho Quỹ phòng chống dịch
COVID-19 của huyện một cách kịp thời và hiệu quả.
12. UBND các xã, thị trấn
- Chủ trì phối hợp với UBMTQ và các ban, ngành đoàn thể cùng cấp chỉ
đạo các lực lượng tổ chức ra quân tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng
Bluzone, thực hiện kiểm soát y tế bằng mã quét QR-Code tại Chợ trung tâm,
Siêu thị, Bến xe, Chợ xã và những nơi tập trung đông người.
- Khẩn trương xây dựng phương án cách ly tại cộng đồng, cách ly tập
trung tại xã; rà soát, thành lập Khu cách ly tập trung, để sẵn sàng tiếp nhận các
công dân là lao động từ các tỉnh có dịch trở về người địa phương.
- Bố trí phương tiện để đón công dân về cách ly tại gia đình khi được Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện thông báo, bàn giao.
- Chỉ đạo các Tổ COVID-19 cộng đồng “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà
từng đối tượng” để tuyên truyền, hướng dẫn người dân có sử dụng điện thoại
thông minh cài đặt, sử dụng bắt buộc ứng dụng Bluezone, NCOVI...(Cử đầu
mối tổng hợp báo cáo kết quả cài đặt ứng dụng Bluezone về UBND huyện
trước 14h30 hàng ngày).
- Thường xuyên đến các hộ gia đình có công dân đang phải thực hiện cách
ly, theo dõi sức khỏe tại nhà để thăm hỏi, động viên, tuyên truyền thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch (thông báo tại cổng nhà hoặc cửa nhà
với nội dung “Gia đình đang có người cách ly để phòng, chống dịch COVID19”) đối với những gia đình đang có người phải cách ly để hạn chế tiếp xúc.
- Chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường kiểm tra công tác phòng,
chống dịch trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm về công
tác phòng, chống dịch như không thực hiện nghiêm quy địch cách ly tại nhà,
không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người…
- Chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng đã được cấp để thực hiện
công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định; kịp thời báo cáo về BCĐ phòng
chống dịch huyện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, giải quyết.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện và kiểm điểm
trước UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống
dịch bệnh thuộc địa bàn quản lý, nếu chủ quan, lơ là thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ
đạo không quyết liệt để dịch lây lan ra cộng đồng.
13. Ủy ban nhân dân thị trấn Bắc Sơn
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án huy
động lực lượng đảm bảo công tác hậu cần cho người dân tại khu cách ly tập
trung của huyện; kêu gọi người dân, các tổ chức cá nhân, các nhóm thiện
nguyện trên địa bàn thị trấn quyên góp ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm và đăng
kí tham gia tổ hậu cần phục vụ khu cách ly tập trung của huyện, khi có yêu cầu.
Lưu ý: Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình
hình phòng, chống dịch về Ban Chỉ đạo huyện trước 15 giờ 00 hàng ngày (qua
Trung tâm Y tế huyện) và báo cáo trực tiếp những vấn đề phát sinh cần xin ý
kiến chỉ đạo giải quyết ngay với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách
lĩnh vực.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn
khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- C, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Quang Hiển

