
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

Số:           /UBND-TH 

Về việc tiếp tục tăng cường 

công tác phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn 

 
           

Ia H’Drai, ngày    tháng 3 năm 2021    

 

 Kính gửi: 

- Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

 

Thực hiện Công văn số 924/UBND-KGVX ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thông 

báo số 724/TB-VP ngày 19/3/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận 

của đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh qua kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Ia H’Drai; 

Thông báo số 200-TB/HU ngày 19/3/2021 của Huyện ủy về kết luận giao ban 

Thường trực Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Đối với các sự kiện lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động có 

tập trung đông người tại nơi công cộng được phép tổ chức nhưng phải đảm bảo 

nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định biên giới để người 

dân biết, thực hiện và kịp thời phát hiện, báo cáo đối với các trường hợp nhập cảnh 

trái phép; không qua lại khu vực biên giới cho đến khi dịch bệnh COVID-19 được 

kiểm soát. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện; thực hiện thông điệp 5K 

trong phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt chấp hành nghiêm việc đeo khẩu 

trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng. 

- Tăng cường các hoạt động giám sát, bám sát địa bàn, cộng đồng, phát hiện 

sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp có yếu tố dịch tễ từ vùng 

dịch để triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, kịp thời. 

2. Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã: 

- Tăng cường quản lý, siết chặt kiểm soát trên toàn tuyến biên giới giáp với 

Vương quốc Campuchia; Đẩy mạnh giám sát cộng đồng, ngăn chặn, phát hiện ngay 

các trường hợp nhập cảnh trái phép để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp 
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thời, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập qua đường biên giới và lây lan trong 

cộng đồng. 

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình xuất, nhập cảnh đảm bảo công tác phòng chống 

dịch COVID-19; tổ chức nghiêm túc công tác kiểm tra, khai báo y tế, cách ly, bàn 

giao đối tượng cách ly y tế theo đúng quy định. 

3. Trung tâm Y tế huyện (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 cấp huyện): 

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện tiếp tục rà soát các kế hoạch, phương án phòng chống dịch trên địa bàn theo 

phương châm 4 tại chỗ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Chủ động, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trong việc chỉ đạo tăng cường 

lực lượng bổ sung làm nhiệm vụ tại các chốt tuần tra biên giới nhằm đáp ứng kịp 

thời với mọi diễn biến và tình huống dịch bệnh. 

4. Phòng Tài chính-Kế hoạch: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kinh phí 

nhằm hỗ trợ một số nhu cầu thiết yếu cho cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các 

Chốt kiểm soát trên tuyến biên giới theo điều kiện, khả năng ngân sách huyện và 

đúng các quy định hiện hành. 

5. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục thực 

hiện chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các trường hợp cư trú bất hợp pháp theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Tiến Dũng    
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