CỘNG HÒA XÃ HỘI CH
G Ĩ VI T NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4412

/UBND

Tân Châu, ngày

03 tháng 11 năm 2020

V/v tăng cường thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn huyện.

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện các ca lây nhiễm bệnh
COVID-19 trong cộng đồng, trong khi đó người dân, con em của huyện Tân Châu
đang công tác và học tập, đặc biệt là việc người dân đi khám bệnh tại các bệnh viện
của Thành phố Hồ Chí Minh là rất nhiều, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm
bệnh trên địa bàn huyện. Nhằm thực hiện tốt Công văn số 3007/UBND-VHXH ngày
01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường thực
hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; Đồng thời, để thực hiện tốt các nội
dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 02/12/2020. Ủy ban nhân dân huyện đề
nghị các phòng, ban, ngành huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
1. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện
phải gương mẫu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID19. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
2. Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất,
không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương,
đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Thường
xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm;
xử lý theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020
của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục chỉ đạo
thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng
dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K, trước hết là đeo khẩu trang, khử
khuẩn tay; rà soát lại tất cả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của
tỉnh, của huyện để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
3. Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng đặc biệt là tại các cơ sở y tế;
chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng; nhà máy, xí
nghiệp... Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn và yêu
cầu của cơ quan y tế.
4. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng
Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai

thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tiến hành tự rà soát, đánh giá
việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch. Thực hiện yêu cầu tự đánh
giá đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục, trường học, cơ sở lưu trú,
chợ, siêu thị trên địa bàn. Giao Trung tâm Y tế huyện tổng hợp kết quả tự đánh giá,
báo cáo gửi về Sở Y tế trước ngày 08/12/2020.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám
sát, tổ chức điều tra dịch tễ và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh đối với người đi về từ vùng dịch, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
và thực hiện việc cách ly y tế và giám sát y tế đủ 14 ngày đối với các đối tượng
sau khi hoàn thành cách ly tập trung.
- Thực hiện tốt việc phân luồng, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và
thực hiện giám sát nghiêm ngặt đối với người dân đến khám bệnh tại các cơ sở y tế,
đặc biệt là tại Trung tâm Y tế huyện.
- Thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh tham mưu UBND
huyện mức nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng
mức nguy cơ theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.
5. Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy
Quân sự huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và
Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tiếp tục kiểm soát ngăn chặn kịp thời và
xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép,
các cơ sở lưu trú nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao
động là người nhập cảnh trái phép.
6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các Đồn Biên phòng trên địa
bàn huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban nhân dân các xã biên giới.
- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch phối hợp trong việc triển khai thực hiện
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện kiểm soát, ngăn chặn việc nhập
cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới gửi về Ủy ban nhân
dân huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 09/12/2020.
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện đảm
bảo trang cấp quân tư trang cho lực lượng trực tại các chốt đảm bảo đủ ấm vào mùa
đông.
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Hà trong
việc thực hiện sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đối với Chốt số 104, tại xã Tân Hà để cho
cán bộ, chiến sĩ có nơi ăn nghỉ ổn định.
- Thường xuyên kiểm tra tình hình trực chốt, đồng thời quan tâm, động viên,
chia sẻ về vật chất, tinh thần đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt
phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.
- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ trên tuyến biên giới, tại
các khu vực cửa khẩu và rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện
sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép; thực hiện tốt công tác
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phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phòng, chống buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu
pháo trên tuyến biên giới trong thời gian sắp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng
dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch; thực hiện kiểm tra, hướng dẫn nhắc nhở
các đơn vị vận tải, bến xe khách, xe chở khách, lái xe, phục vụ và hành khách trên xe
thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là đối với các tuyến xe từ
Thành phố Hồ Chí Minh về Tân Châu, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình
vi phạm, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đánh giá an
toàn bến bãi, phương tiện.
8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Ủy ban nhân dân các
xã, thị trấn:
- Tuyên truyền rộng rãi các nội dung xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị
định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ đến từng nhóm
đối tượng phù hợp.
- Tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành y tế và nêu
cao tinh thần tương thân tương ái trong phòng chống dịch bệnh.
9. Đề nghị các Tổ chức chính trị - xã hội huyện:
- Quan tâm vận động các mạnh thường quân hỗ trợ về vật chất, thường
xuyên tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên về vật chất và tinh thần đối với
các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các Chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên
giới, đặc biệt là trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán. Đồng thời, tuyên
truyền, vận động đoàn viên, hội viên trong tổ chức của mình thực hiện tốt các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cũng như thường xuyên giám sát
tại cộng đồng nhằm phát hiện, báo cáo chính quyền và các ngành chức năng đối
với các trường hợp người đi từ vùng dịch về các đối tượng nhập cảnh trái phép để
có biện pháp xử lý kịp thời.
- Đề nghị Huyện đoàn Tân Châu tạm ứng kinh phí của đơn vị để thuê xe
vận chuyển thùng xe Contener cho Đồn Biên phòng Tống Lê Chân để làm nơi ăn,
nghỉ và trực tại vị trí chốt số 84, xã Tân Hòa cho cán bộ, chiến sĩ.
10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Đối với Ủy ban nhân dân các xã biên giới:
+ Rà soát, kiểm tra lại kinh phí hiện có của đơn vị có đủ để chi trả chế độ cho
các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt hay không, nếu không thì có văn bản
gửi Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch để tạm ứng kinh phí để chi
trả chế độ cho các lực lượng theo đúng quy định.
+ Đối với lực lượng công an và lực lượng dân quân của các xã tham gia trực
tại các Chốt, Ủy ban nhân dân các xã báo cáo số lượng cán bộ, chiến sĩ hiện đang
trực tại các Chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, đồng thời rà soát, kiểm tra
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báo cáo nhu cầu sử dụng quân, tư trang (gồm chăn, màn, giường, chiếu, các vật dụng
cá nhân,…) để phục vụ cho các chiến sĩ trực tại các chốt gửi về Văn phòng HĐNDUBND huyện.
+ Xây dựng Kế hoạch phối hợp với các lực lượng vũ trang có liên quan trú
đóng trên địa bàn, cùng cộng đồng trách nhiệm huy động nhân dân tham gia
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tham gia giám sát có cơ chế khen
thưởng cho người dân kịp thời phát hiện cung cấp thông tin.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo các ấp, khu phố, Tổ dân
cư tự quản thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại cộng đồng để kịp thời báo cáo cho
các cơ quan chức năng được biết các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường
hợp đi từ vùng có dịch về để có biện pháp cách ly, phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 theo đúng quy định.
11. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện tiếp tục
nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc thực hiện ở
địa phương, đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo đề xuất
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện giải quyết những khó khăn, vướng
mắc./.
Đề nghị các phòng, ban, ngành huyện, các Tổ chức chính trị - xã hội
huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ nội dung Công văn thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. CH TỊCH
PHÓ CH TỊCH

- TTHU;
- Sở Y tế;
- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VP.HĐND và UBND huyện.
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