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   - Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 194/UBND-VX1 ngày 11/01/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công điện số 

03-CĐ/HU ngày 08/01/2021 của Huyện ủy về tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

địa phương khẩn trương thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung sau:  

1. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh/ 

cư trú trái phép trên địa bàn; phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận 

và các đoàn thể tại cơ sở vận động mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu 

dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh/cư trú trái phép. 

2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử 

phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; hạn chế tập trung đông 

người, hạn chế tổ chức các lễ hội. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân 

thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. 

3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao 

như chợ, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, trường học, khu vui chơi..., xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4. Uỷ ban nhân dân các xã, trạm y tế thực hiện theo d i, giám sát y tế 

người hết thời gian cách ly tập trung trong 14 ngày tiếp theo tại nơi làm việc và 

nơi cư trú, tạm trú theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; nắm thông 

tin và cung cấp danh sách công dân của địa phương tại Lào, Thái Lan dự kiến về 

nước trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tổng hợp, gửi danh sách về BCĐ 

huyện qua phòng Lao động - TB&XH trước 10 giờ, ngày 15/01/2021 để tổng 

hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

5. Phòng Văn hóa -Thông tin, Trung tâm văn hóa - Truyền thông tăng 

cường thông tin, tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề 

cao cảnh giác, thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông 

người, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp 

nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch; tuyên truyền, vận 

động người dân có người thân ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép. Xử lý 



nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, 

ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể từ 

huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ liên gia, 

thôn xóm và mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của bản 

thân và cộng đồng./. 

 
Nơi nhận:        
- Như trên; 

- TTr BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- TTr: huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT; 

Gửi Vb  giấy  và Vb điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Dương Thị Vân Anh 
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