
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 

 

Số:         /UBND-YT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Lục, ngày       tháng 5  năm 2021 
V/v quyết liệt thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện 

               HỎA TỐC 

 

        Kính gửi:  

   - Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt đến ngày 

01/5/2021 trên địa bàn huyện Lý Nhân đã ghi nhận thêm các ca dương tính với 

SARS-Covid-2. UBND tỉnh đã có Quyết định thực hiện các biện pháp cách ly xã hội 

đối với xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân từ 13 giờ ngày 01/5/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các biện pháp giãn cách xã 

hội, hạn chế tập trung đông người đối với xã Bắc Lý và xã Chân Lý, huyện Lý Nhân 

từ 13 giờ ngày 01/5/2021 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh;  

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, không để bùng 

phát, lây lan trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, đặc 

biệt Công văn số 1017/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Hà Nam và 

Công văn số 305/UBND-YT ngày 29/4/2021 của UBND huyện. 

a) Yêu cầu nhân dân tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi tiệc liên 

hoan, gặp mặt… và các hoạt động tập trung đông người; hạn chế tối đa việc tập trung 

đông người tại các đám hiếu và phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. 

b) Bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Công an huyện, các 

xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang 

nơi công cộng và vi phạm các quy định phòng, chống dịch. 

c) Tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi, kịp thời, dễ hiểu về tình hình 

diễn biến dịch, các quy định, biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt trên Đài truyền 

thanh huyện, các xã, thị trấn. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch tại các cơ quan, ban ngành, các xã thị trấn. 



d) Chủ động rà soát, hoàn thiện các kịch bản, phương án cụ thể và các điều kiện 

bảo đảm thực hiện kịch bản của các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn, đáp ứng các 

tình huống dịch bệnh Covid- 19 có thể xảy ra, không để bị động. 

2. Đối với ngành Y tế: 

- Phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện, các đơn vị có liên quan và 

UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn khẩn trương, thần tốc truy vết,  

cách ly nhanh và thực hiện nghiêm giám sát dịch tễ đối với các trường hợp có nguy cơ 

cao; đặc biệt rút kinh nghiệm, tăng cường giám sát đối với các trường hợp đang thực 

hiện cách ly y tế tại nhà;  

- Phối hợp tổ chức đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung theo phương án 

của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; lấy mẫu xét nghiệm kịp thời các trường 

hợp F2 và các trường hợp F3 có ho, sốt, nguy cơ cao theo chỉ đạo của UBND tỉnh và 

hướng dẫn của Sở Y tế. 

3. Đề nghị các tầng lớp nhân dân trong huyện nêu cao trách nhiệm công dân, tự 

giác thực hiện tốt các yêu cầu, biện pháp, khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 

của chính quyền các cấp. Đặc biệt là yêu cầu 5K, khai báo y tế và thông tin cho các cơ 

quan chức năng về các trường hợp vi phạm quy định cách ly phòng, chống dịch. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn nghiêm túc thực 

hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; TT HĐND (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCD huyện; 

- Như kính gửi; 

- CVP+TH; 

- Lưu: VT; PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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