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HUYỆN ĐỨC HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_________

Số:

2390 /UBND-VHXH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________

Đức Huệ, ngày 23 tháng 8 năm 2021

V/v tăng cường một số biện pháp

thực hiện công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện Đức Huệ
Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 8394/UBND –VHXH ngày 22/8/2021 của UBND
tỉnh Long An về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,
ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên
quan tập trung thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 8148/UBND-VHXH ngày 15/8/2021
của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Kể từ từ 00 giờ ngày 23/8 đến hết ngày 30/8/2021, triển khai thiết lập
các trạm, chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid–19 trên địa bàn huyện
theo Kế hoạch số 2390/KH-SCH ngày 23/8/2021 của Ban Chỉ huy phòng, chống
dịch Covid-19 huyện Đức Huệ, đảm bảo thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả,
chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với
người; gia đình cách ly với gia đình; xóm, ấp, khu phố cách ly với xóm, ấp, khu
phố; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành
phố cách ly với huyện, thị xã, thành phố; kiên quyết không để người dân rời
khỏi nơi cư trú theo đúng phương châm “ai ở đâu ở đó”.
2. Từ 00 giờ ngày 23/8 đến hết ngày 30/8/2021, tất cả các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tăng cường triển khai, tổ chức làm việc trực
tuyến, bố trí tối đa 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
theo phương châm “3 tại chỗ”. Riêng lực lượng phòng, chống dịch bệnh ( Công
an, Quân sự, Y tế) làm việc theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị nhưng phải
đảm bảo phương châm “ 3 tại chỗ”.
Giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên
địa bàn huyện triển khai phân công; bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động được phân công làm nhiệm vụ trục tiếp tại đơn
vị.
3. Đề nghị UB.MTTQ Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp các ngành có
liên quan, UBND xã, thị trấn vận động tình nguyện viên tham gia vận chuyển
hàng hóa đến tận nhà cho người dân theo mô hình đi chợ giúp dân, tần suất 1
lần/tuần (theo hình thức đặt hàng qua điện thoại) để cung cấp thực phẩm và y tế
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đến từng hộ dân, đảm bảo mọi người dân không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu
thuốc chữa bệnh; phối hợp kết nối cung - cầu nông sản.
4. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp UBND xã, thị trấn thực
hiện xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn huyện để kịp thời bóc, tách các F0, F1 ra
khỏi cộng đồng. Triển khai thực hiện tiêm Vắc-xin phòng Covid-19 theo kế
hoạch từng giai đoạn.
5. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nhanh Nghị quyết số 68/NQ-CP
ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021
của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp
khó khăn trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, không
để phát sinh các khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn và
gia định chính sách. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng
góp trong công tác phòng, chống dịch
Theo nội dung trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện,
Chủ tịch UBND xã, thị trấn và đề nghị UB MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính
trị - xã hội huyện triển khai thực hiện nghiêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. TU, TT. HĐND huyện;
- BCĐ PC dịch Covid-19 huyện;
- Các Tiểu ban PC dịch Covid-19 huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Lưu: VT, YT.
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