UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 52 /UBND-YT

Tân Yên, ngày 12 tháng 01 năm 2021

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

V/v triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg
ngày 05/01/2021 của Thủ tướng
Chính phủ

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 87/UBND-KGVX ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh
Bắc Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chủ tịch UBND
huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương,
hướng dẫn của Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là các nội dung chỉ đạo Công văn số
2155/UBND-YT ngày 30/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống
Covid-19 trong tình hình hiện nay.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tăng cường công tác chỉ đạo các đơn
vị tuyên truyền tuyến huyện, xã tăng cường tuyên truyền, tăng lượng tin bài trong
các chương trình thời sự hằng ngày nhằm nâng cao nhận thức của người dân về
nguy cơ, biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19, khuyến cáo người dân đề cao
cảnh giác, không lơ là, chủ quan, thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế
tụ tập đông người, nâng cao tinh thần tố giác tội phạm, chủ động phát hiện, thông
báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định
về phòng, chống dịch.
3. Giao Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn theo chức năng,
nhiệm vụ, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các trường hợp đi, đến
địa phương, nhất là các xã, thị trấn có nhiều công dân đang làm việc tại nước ngoài
có thể về quê trong dịp Tết Nguyên đán.
4. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện tăng
cường kiểm tra các xã, thị trấn được phân công phụ trách; báo cáo kết quả kiểm tra
với Chủ tịch UBND huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Lưu: VT, YT.

Bản địên tử:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVVX.

Ngô Quốc Hưng

