HUYỆN UỶ BÙ GIA MẬP
BAN CHỈ ĐẠO COVID-19

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bù Gia Mập, ngày 08 tháng 11 năm 2021

*
Số 07 -CV/BCĐ
V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Kính gửi: - UBND huyện (Trung tâm chỉ huy),
- Các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các Đồn BP đứng chân trên địa bàn.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên nhiều tỉnh,
thành của nước ta, nhất là sau khi gỡ bỏ giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ
thì số người trở về Bình Phước ngày càng nhiều và trong số đó có cả Fo. Trong
những ngày qua, tình hình dịch bệnh covid trên địa bàn tỉnh và huyện Bù Gia Mập
diễn biến theo chiều hướng phức tạp, các ca Fo liên tục tăng. Nguyên nhân là do
các ca Fo, F1 từ địa phương khác đến nhưng không được kiểm soát, quản lý chặt
chặt; một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân
có biểu hiện lơ là, chủ quan, buông lỏng trong công tác phòng- chống dịch.
Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; nhằm tăng cường kiểm soát không để dịch
bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng; khắc phục, chấn chỉnh ngay tình trạng lơ là,
chủ quan, buông lỏng trong công tác phòng- chống dịch, Ban chỉ đạo Covid huyện
yêu cầu:
1. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục
quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ phòng- chống dịch
covid trên địa bàn huyện.
2. Trung tâm chỉ huy phòng chống- dịch covid huyện tập trung chỉ đạo:
- Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã kiểm soát chặt chẽ công tác phòng,
chống dịch tại địa phương mình phụ trách; phối hợp tốt với các Chốt kiểm soát
covid huyện tiếp nhận, quản lý người từ các tỉnh về địa bàn; các Tổ Covid-19 cộng
đồng phân công thành viên quản lý người bị cách ly tại địa phương đảm bảo chặt
chẽ.
- Trung tâm Y tế huyện cùng các xã, lực lượng của huyện nắm chắc thông tin về
tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; khi có ca Fo cần khẩn trương sử dụng các
biện pháp chuyên môn để xử lý ngay không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.
- Công an huyện cùng các ngành liên quan duy trì hoạt động của các Chốt
kiểm soát covid, thực hiện việc khai báo y tế, test nhanh đối với người khi vào địa
bàn huyện, nhất là người từ các tỉnh khác đến huyện.
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- Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với
các Đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện và các xã tiếp tục tăng cường
chế độ trực phòng, chống dịch Covid-19; quản lý chặt tuyến biên giới, không để
xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép; đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới và
trong các khu cách ly; vận hành tốt các Khu cách ly tập trung.
* Giao Trung tâm chỉ huy, các đồng chí Ủy viên BTVHU phụ trách địa bàn
giám sát, theo dõi công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo địa phương mình phụ
trách có biểu hiện lơ là, chủ quan, buông lỏng để dịch bệnh lây lan trong cộng
đồng; báo cáo BCĐ covid huyện để xin ý kiến BTV Huyện ủy có hướng xử lý
nghiêm minh.
3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng, hướng dẫn các cơ quan văn hóa
thông tin, hệ thống truyền thanh cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường
công tác tuyên truyền về việc thực hiện 5K của Bộ Y tế; nâng cao hơn nữa ý thức
phòng- chống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
4. Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã
hội phổ biến, tuyên truyền việc phòng, chống dịch trong đoàn viên, hội viên, nâng
cao nhận thức của người dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong
công tác bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng
5. Đối với cán bộ, đảng viên cần gương mẫu chấp hành tốt các quy định về
phòng chống dịch; hạn chế việc đi lại, tiếp xúc đông người, nếu đi ra ngoài tỉnh
phải được sự đồng ý của Thường trực cấp ủy, thủ trưởng đơn vị theo phân cấp
quản lý.
- Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã tăng cường
công tác quản lý đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức với phương châm
“một cung đường, hai điểm đến”.

Nhận được công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực
hiện.
Nơi nhận:
- BTV Huyện ủy,
- Như trên,
- LĐ, CV VPHU,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

BÍ THƯ HUYỆN ỦY
Kiêm
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Huyện uỷ Bù Gia Mập
08-11-2021 13:18:14 +07:00

Phùng Hiệp Quốc

