ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ CAI LẬY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thị xã Cai Lậy, ngày 29 tháng 7 năm 2020

Số: 1099/UBND-NC
V/v tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 3494/UBND-VHXH ngày 28/7/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành thị xã,
Chủ tịch UBND các xã – phường; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn
thể thị xã, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nghiêm túc triển khai
thực hiện một số nội dung công việc như sau:
1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; Ủy ban nhân dân các xã,
phường:
- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh Tiền Giang tại Công văn số 3494/UBND-VHXH ngày 28/7/2020 về
việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Cai Lậy.
- Khuyến cáo người dân không di chuyển đến vùng có nguy cơ dịch
Covid-19, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, nơi công cộng, rửa tay
thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn. Trường hợp trở về từ vùng có dịch,
phải chủ động khai báo y tế, tự cách ly tại nhà và theo dõi tình hình sức khỏe.
Khi nhận thấy có triệu chứng bất thường: ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực...,
cần báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.
- Quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc
thẩm quyền quản lý; tạm dừng các chuyến công tác, học tập, tham quan, du lịch
chưa cần thiết đến các vùng có dịch trong giai đoạn hiện nay; yêu cầu chấp hành
đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khi đi ra đường và sát khuẩn, rửa tay thường
xuyên.
- Khẩn trương rà soát, nắm danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động, người dân, khách lưu trú... trở về thị xã Cai Lậy từ vùng có dịch từ
ngày 08/7/2020 trở lại đây; phối hợp với cơ quan Y tế để thực hiện khai báo y
tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà. Giao Trung tâm Y tế có hướng
dẫn chi tiết, hỗ trợ để thực hiện.
- Kiểm tra, rà soát, củng cố lại hệ thống giám sát, phòng chống dịch tại cơ
quan, đơn vị, địa phương; nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là trong
công tác phòng, chống dịch bệnh; không để bị động, bất ngờ.
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- Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển
kinh tế - xã hội, giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng kinh tế; lưu ý đề phòng, ngăn
chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh để tiến hành phá hoại,
gây mất trật tự xã hội, an ninh quốc gia.
2. Trung tâm Y tế, phòng Y tế thị xã:
- Phối hợp với Công an, Ban CHQS thị xã và UBND các xã - phường: Rà
soát củng cố hệ thống giám sát, phòng chống dịch bệnh; đảm bảo sẳn sàng về
nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế… đáp ứng các tình huống,
diễn biến mới của dịch Covid-19.
- Khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày
27/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm
soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh; đảm bảo quy trình cách ly
y tế, xét nghiệm phát hiện sớm các ca bệnh theo quy định, không để sơ suất, xảy
ra lây lan trong lực lượng làm nhiệm vụ và lây ra cộng đồng.
3. Công an thị xã:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND các xã
- phường tổ chức tốt công tác quản lý cư trú trên địa bàn. Thường xuyên kiểm
tra, phát hiện, xử lý các trường hợp người nước ngoài đến lưu trú, cư trú bất hợp
pháp; quản lý chặt người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại địa phương,
nhất là tại các doanh nghiệp, khách sạn…
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã tổ chức
vận động quần chúng nhân dân nêu cao cảnh giác, phát hiện, kịp thời thông báo
cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về các đối tượng đưa người
nhập cảnh trái phép vào thị xã; người về từ vùng có dịch để hướng dẫn khai báo
y tế và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.
4. Phòng Quản lý đô thị thị xã: Khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ
đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại Công văn số 7286/BGTVT-VT ngày
27/7/2020 về một số nội dung vận chuyển hành khách đáp ứng yêu cầu phòng,
chống dịch Covid-19.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để
người dân nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định,
hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19; nội dung thông tin tuyên truyền bám
sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ/ngành Trung
ương, UBND tỉnh và Sở Y tế.
6. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thị
xã: Tăng cường đi công tác cơ sở theo địa bàn được phân công (ít nhất 01
lần/tuần), kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch
tại các xã - phường; có báo cáo kết quả và các đề xuất về Ban Chỉ đạo thị xã
(thông qua cơ quan thường trực – Trung tâm Y tể thị xã).
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7. Chủ tịch UBND các xã - phường: Triển khai tinh thần chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Công văn này đến UBND các ban, ngành, đoàn thể, các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình trên địa bàn; chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND thị xã về công tác phòng, chống Covid-19.
Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành thị xã, Ủy ban
nhân dân các xã, phường; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị
xã, chủ doanh nghiệp, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân quan tâm tổ chức thực
hiện tốt. Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo
đề xuất về Ủy ban nhân dân thị xã (thông qua Trung tâm Y tế) để xem xét giải
quyết./.
(Đính kèm Công văn số 3494/UBND-VHXH ngày 28/7/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Tiền Giang)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Thị ủy, HĐND thị xã;
- Ủy ban MTTQ thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các CQ,DN, đơn vị ngành
dọc trên địa bàn thị xã;
- Lưu: VT.
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Tiền Giang

Lê Văn Vũ

