
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIUỘC
Số:         /UBND-VHXH

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện 
các giải pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày       tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện;
- Các phòng ban, ngành huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh;
- UBND xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 830/UBND-VHXH ngày 28/01/2021 của UBND 
tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 
28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch Covid-19; văn bản số 900/UBND-VHXH ngày 29/01/2021 của 
UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND xã, 
thị trấn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND tỉnh và UBND huyện, nhất là Chỉ thị số 05/CT-TTg 
ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch Covid-19; Văn bản số 830/UBND-VHXH ngày 28/01/2021 và văn 
bản số 900/UBND-VHXH ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Long An.

2. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, quyết tâm, chủ động hơn nữa trong thực 
hiện công tác phòng, chổng dịch tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn quản lý. 
Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống 
dịch bệnh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải huy động cả hệ 
thống chính trị vào cuộc, chủ động, tích cực thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp 
thời các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra và chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo của huyện nếu để xảy ra trường hợp lây 
nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch nêu 
trên tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn quản lý.

3. Đối với các hoạt động thăm và tặng quà cho các đối tượng có công với 
cách mạng và đối tượng xã hội, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt: Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện; 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, có hình thức tổ chức phù 
hợp, đảm bảo không tập trung quá 20 người trong cùng một thời gian và 
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địa điểm cụ thể, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

4. Trung tâm Y tế: 

Khẩn trương chỉ đạo toàn bộ các Trạm Y tế, tham mưu UBND huyện chỉ 
đạo phòng khám tư nhân trên địa bàn triển khai áp dụng ngay “Bộ tiêu chí 
Phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh viêm đường hô 
hấp cấp” đã ban hành theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 1/12/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế và nhập số liệu đầy đủ trên phần mềm trực tuyến, khẩn trương 
khắc phục ngay các nguy cơ chưa an toàn trước ngày 7/02/2021.

5. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc: 
Rà soát, đánh giá lại toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh theo các văn bản, chỉ thị, chỉ đạo, Bộ tiêu chí bệnh viện 
an toàn của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và Cục 
Quản lý Khám, chữa bệnh đã ban hành.

Thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly và cho xét nghiệm 
toàn bộ các trường hợp nghi ngờ. Tuyệt đối không để lọt những người nguy cơ 
xâm nhập vào bên trong bệnh viện. Rà soát các khoa có người bệnh có nguy cơ 
cao như hồi sức tích cực, khoa điều trị người cao tuổi, chạy thận nhân tạo, tim 
mạch, hô hấp... Kiểm soát chặt người vào – ra, không để hoặc hạn chế tối đa 
việc người nhà người bệnh chăm sóc.

Định kỳ lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế làm tại các khoa cấp cứu, 
chạy thận nhân tạo,… theo Thông báo số 686/TB-UBND ngày 08/12/2020 của 
UBND tỉnh Long An về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa 
tại cuộc họp giao ban với các sở, ngànhvề công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Làm việc Ban quản lý chợ, Ban Quản lý siêu thị, cửa hàng, Doanh nghiệp 

kinh doanh khai thác: Yêu cầu người bán hàng, người lao động tại chợ phải đeo  
khẩu trang trong suốt thời gian bán hàng, làm việc tại chợ, cài đặt và bật ứng 
dụng BlueZone, NCOVI đồng thời bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các 
vị trí thuận tiện (nếu có thể), xà phòng tại các khu vệ sinh và phối hợp với các 
cơ quan y tế và chính quyền địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống 
dịch Covid-19, đặc biệt khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó 
thở.

Thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các biện 
pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng 
đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách: Trang bị dung dịch rửa 
tay sát khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách, đề 
nghị tất cả người điều khiển phương tiện, tiếp viên, người phục vụ và hành 
khách phải luôn đeo khẩu trang đúng cách trong suốt chuyến đi, khu vực bến xe, 
khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện.



3

Phối hợp với các ngành chức năng, địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các 
trường hợp lợi dụng dịch bệnh để găm hàng, tăng giá, tiêu thụ hàng hóa kém 
chất lượng và vi phạm các quy định khác về sản xuất, kinh doanh.

Phối hợp công an huyện, các ngành chức năng có liên quan, UBND các xã 
thị trấn khẩn triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể những 
nội dung trên báo cáo UBND huyện.

6. Công an huyện: 
Phối hợp Đồn Biên phòng Bến Lức kiểm tra lưu trú tại Cảng Quốc tế Long 

An (nếu phát hiện thuyền viên nước ngoài tự ý rời tàu lên bờ báo cáo ngay 
UBND huyện), thường xuyên kiểm tra những trường hợp lưu trú, tạm trú trên 
địa bàn, nắm bắt và xử lý kịp thời những trường hợp nhập cư trái phép.

Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Y tế huyện các ngành chức 
năng thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên các phương 
tiện giao thông, các tuyến xe buýt thuộc địa bàn huyện.

5. Phòng Nội vụ: Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam huyện, UBND các xã, thị trấn: tuyên truyền vận động 
các cơ sở tôn giáo, ban hội hương các đình, di tích thực hiện công tác phòng 
chống dịch Covid-19, triển khai ngay những văn bản chỉ đạo của Ban tôn giáo 
chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại từng thời 
điểm dịch. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở này.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp Ban Chỉ đạo chống dịch các xã, 
thị trấn tiến hành kiểm tra, giám sát đánh giá Trường học an toàn, báo cáo bằng 
văn bản sau khi kiểm tra giám sát cho Ban Chỉ đạo huyện (nêu rõ những tiêu chí 
chưa thực hiện được, nguyên nhân, kiến nghị đề xuất). Chỉ đạo hiệu trưởng các 
trường trực thuộc nắm danh sách những học sinh đi về từ vùng dịch theo thông 
báo của Bộ Y tế.

7. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 
Truyền thanh: Tập trung, tăng cường đưa tin thường xuyên, liên tục các nội 
dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và UBND huyện, nhất là 
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số 
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 830/UBND-
VHXH ngày 28/01/2021 và văn bản số 900/UBND-VHXH ngày 29/01/2021 của 
UBND tỉnh Long An; văn bản số 363/SNV-TG ngày 30/01/2021 của Sở Nội vụ 
tỉnh Long An và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh về phòng, chống dịch 
Covid-19, đảm bảo mọi người dân đều biết, nắm rõ và tự giác thực hiện, nhất là 
thông điệp 5K trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế 
(Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập-Khai báo Y tế), góp phần 
kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện để đón kỳ nghỉ Tết Nguyên 
đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện lãnh đạo, chỉ đạo trong 
hệ thống đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đề cao cảnh 
giác, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 
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định của chính quyền địa phương và khuyến cáo của cơ quan y tế, đặc biệt là 
đám cưới, đám tang...

9. UBND các xã, thị trấn: Khẩn trương trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, quyết 
liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, nhất là các biện 
pháp như đeo khẩu trang, khử khuẩn và tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây 
nhiễm dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền các quy định, khuyến cáo về thực 
hiện phòng chống dịch, xử phạt theo quy định các trường hợp không đeo khẩu 
trang khi ra đường, nơi công cộng, chợ,… (theo quy định tại Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực y tế).

Tiếp tục kêu gọi, khuyến khích người dân tự nguyện khai báo y tế, nhất là 
những trường hợp đã đi qua các địa phương có dịch, tiếp xúc gần - xa với các ca 
bệnh để được theo dõi sức khỏe, xét nghiệm theo đúng quy định. Vận động 
người dân thực hiện giảm tập trung đông người các đám, tiệc, tiếp tục cài đặt các 
ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone; Giám sát chặt chẽ việc tổ chức cách ly tại 
địa phương mình.

Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đảm bảo giữ liên lạc bằng điện 
thoại 24/24. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, chỉ đạo của các cấp trên 
Zalo Ban Chỉ đạo huyện.

Theo nội dung trên, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện; thực hiện báo cáo vào ngày Thứ 
Sáu hàng tuần trước 14 giờ về UBND huyện (thông qua Văn phòng HĐND và 
UBND huyện) về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, địa 
phương; Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Chánh, Phó CVP;
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 
nguy hiểm đối với người của huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh
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