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1 /CĐ-CT

Bắc Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2021
CÔNG ĐIỆN KHẨN
V/v nâng cao cấp độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG, điện:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Căn cứ diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố(như
kính gửi) chỉ đạo thực hiện một số biện pháp nâng cao cấp độ phòng, chống dịch
như sau:
1. Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát giao thông
của các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động: Yêu cầu tất cả các
phương tiện và người dân từ phía Quảng Ninh, Hải Dương không được đi vào
hoặc đi qua địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Chỉ đạo cấp xã, cấp thôn phải quản chặt địa bàn, trường hợp người nhập
cảnh trái phép hoặc từ các vùng có dịch trở về thì phải xác minh, áp dụng biện
pháp cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngay; không được để sót trường
hợp nào.
3. Tập trung cao cho việc rà soát các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn có
liên quan đến những ca nhiễm Covid-19 và những địa điểm mà Bộ Y tế công bố
hàng ngày; áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả các trường
hợp F1 kể từ ngày 29/01/2021.
4. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng các
thôn bản, tổ dân phố chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng
người từ các vùng có dịch hoặc người nhập cảnh trái phép vào địa bàn mà không
được phát hiện, áp dụng biện pháp cách ly y tế kịp thời.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục tạm dừng
toàn bộ hoạt động dạy thêm, học thêm cho đến khi có thông báo tiếp theo.
6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ
tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, TKCT, KGVX;
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