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Bố Trạch, ngày         tháng  8 năm 2021 

                              Kính gửi:   

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.   

 

Tính đến ngày 17/8/2021, tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận 83 ca mắc COVID-19 

cả trong cộng đồng và trong các khu cách ly. Riêng Bố Trạch đã ghi nhận 4 ca dương 

tính với Covid-19 trong các khu cách ly. Tình trạng người dân nhiễm SASR-CoV-2 

từ các địa phương có dịch, địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đi 

qua hoặc về trên địa bàn ngày càng nhiều, nguy cơ số ca nhiễm còn tăng cao. Vì vậy, 

để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện Công văn số 

1608/UBND-NCVX ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số biện 

pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khẩn trương 

chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, 

của Huyện ủy, UBND huyện về phòng chống dịch COVID-19. Tập trung cao độ cho 

nhiệm vụ phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác vì điều 

chỉnh mức độ giãn cách xã hội.  

2. Tạm dừng hình thức phục vụ tại chỗ đối với các hoạt động kinh doanh, buôn 

bán của các nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, giải khát, cà phê dọc các tuyến Quốc 

lộ, đường tránh qua địa bàn huyện; cho phép bán mang đi/về hoặc sử dụng dịch vụ 

giao hàng đến địa chỉ tiêu dùng trong địa bàn huyện. Người giao hàng phải đảm bảo 

đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là đeo khẩu trang và 

giữ khoảng cách.   

Tạm dừng hoạt động tắm biển tại các bãi tắm công cộng. 

3. Tăng cường giám sát các đối tượng vận chuyển/buôn bán hàng hóa tại các 

chợ; tuyệt đối không được đến các chợ/vùng có dịch để mua bán, trao đổi hàng hóa 

khi không được phép. 

4. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nhắc nhở từng người dân, từng gia đình 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19: Thường xuyên 
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rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; 

giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng, 

ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện... 

5. Tăng cường hoạt động của Tổ COVID cộng đồng để kịp thời phát hiện, báo 

cáo, xử lý ngay những người đi từ vùng dịch về địa phương mà không tự giác khai 

báo, khai báo không trung thực để được qua các chốt kiểm soát dịch; những người 

không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; những trường hợp 

có triệu chứng nghi mắc COVID-19 tại các hộ gia đình để tổ chức cách ly và lấy mẫu 

xét nghiệm kịp thời. 

6. Yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý  

các vi phạm phòng, chống dịch. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu vẫn để xảy ra tình trạng vi 

phạm phòng, chống dịch trên địa bàn, đơn vị quản lý. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện;  

- TV BCĐ Covid-19 huyện;  

- Lưu: VT, THVP.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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