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

 Về việc triển khai thực hiện Văn bản 
số 3663/UBND-VHXH ngày 

03/5/2021 của UBND tỉnh

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

Cần Giuộc, ngày        tháng 5 năm 2020

   
Kính gửi:

- UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện;
- Trung tâm Y tế;
- Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc;
- Các phòng ban, ngành huyện;
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy 
hiểm đối với người trên địa bàn huyện Cần Giuộc;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 3663/UBND-VHXH ngày 03/5/2021 của UBND 
tỉnh Long An về việc thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y 
tế (đính kèm).

Nhằm phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn 
vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện 
nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia 
phòng chống dịch Covid-19, các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ 
Y tế, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đặc biệt là Văn bản số 
377-CV/TU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn bản số 
3593/UBND-VHXH ngày 28/4/2021, Thông báo số 1333/TB-UBND ngày 
29/4/2021, Văn bản số 3658/UBND-VHXH ngày 30/4/2021, Văn bản số 
3659/UBND-VHXH ngày 30/4/2021, Văn bản số 3661/UBND-VHXH ngày 
02/5/2021, Văn bản số 3663/UBND-VHXH ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh. 
Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện 
không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định 
trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước.

2. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết 
(gồm: các lễ hội, hội thảo, chợ đêm, kể cả các buổi họp mặt, liên hoan,...); 
trường hợp tổ chức phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm 
các biện pháp dự phòng theo đúng quy định, đặc biệt bắt buộc phải đeo khẩu 
trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng.

3. Tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không cần thiết (như: karaoke, 
spa; các điểm massage, xông hơi, phòng tập thể hình, các cơ sở kinh doanh thể 
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thao, yoga; biểu diễn nghệ thuật; kinh doanh trò chơi điện tử công cộng...) kể từ 
12 giờ ngày 03/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh.

4. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang, 
Khoảng cách, Không tập trung, Khử khuẩn, Khai báo y tế) theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế về phòng chống dịch.

5. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ 
khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện xử 
phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; kiểm tra, đánh giá thực hiện 
các biện pháp phòng chống dịch ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
cơ quan, trường học...

6. Các phòng ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, đặc biệt người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền các cấp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là các trường hợp 
sau cách ly tập trung, theo dõi tại địa phương, cách ly tại nhà, quản lý nhân hộ 
khẩu, tạm trú; quản lý chặt chẽ người nước ngoài làm việc, lưu trú tại địa 
phương; nắm chắc các trường hợp đi và về từ vùng dịch.

7. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng ban, ngành và UBND 
các xã, thị trấn trong công tác phòng chống dịch; tích cực, chủ động, linh hoạt 
xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Kịp thời đề xuất khen thưởng, 
động viên lực lượng làm nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế.

8. Phát huy hơn nữa trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng, 
chống dịch, nêu cao trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền 
được giao; chủ trì tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai 
thực hiện phòng, chống dịch.

9. 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 định của chính quyền địa phương và khuyến cáo của cơ quan y tế...

10. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh, UBND các xã, thị 
trấn tăng cường đưa tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện để nhân dân nắm 
biết, thực hiện nghiêm túc.

Theo chỉ đạo trên, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên 
quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh
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