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     Số:        /UBND-TH          

Về việc tăng cường công tác 

phòng,chống dịch COVID-19 

tại các địa phương có chung 

đường  biên giới với 

CamPuChia 

Ia H’Drai, ngày      tháng 3  năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:    
 

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Trung tâm Y tế; 

- Trung tâm VH - TT- DL và TT; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại 761/SYT-NVYD ngày 27/02/2021 về việc tăng 

cường công tác phòng,chống dịch COVID-19 tại các địa phương có chung đường  

biên giới với CamPuChia; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Trung tâm Y tế 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường chỉ đạo, huy động, phối hợp và 

tạo mọi điều kiện để các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh phát huy 

mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của mình trong việc giám sát và quản lý chặt chẽ địa 

bàn, các hộ gia đình, người nhập cảnh trái phép tại địa bàn phụ trách. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông: Phối hợp với 

Trung tâm Y tế để thông tin tình hình dịch bệnh tại CamPuChia và nguy cơ dịch bệnh 

có thể xâm nhập vào huyện. Đồng thời tuyên truyền các khuyến cáo phòng chống 

dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện 

pháp phòng bệnh. 

3. Trung tâm Y tế, các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện: Chuẩn bị đầy đủ, 

sẵn sàng khu cách ly, nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, bảo hộ cá nhân... 

để phục vụ cho công tác tiếp nhận, thu dung, chẩn đoán, điều trị và phòng chống dịch 

bệnh COVID- 19 (nếu có).  

4. Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện: Phối hợp với ngành Y tế; các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch COVID- 19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân huyện1. Đồng thời phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, 

                                           
1 Công văn số  136/UBND-TH ngày 30/01/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID- 19; 

Công văn số  141/UBND-TH ngày 31/01/2021về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID- 

19; Công văn số  166/UBND-TH ngày 04/02/2021 về việc tiếp tục công tác phòng chống dịch COVID- 19;  

Công văn số  189/UBND-TH ngày 09/02/2021 Về việc tiếp tục công tác phòng chống dịch COVID- 19 trong dịp 
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nhất là các trường hợp qua lại theo dọc đường biên giới để triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19, kiên quyết không để dịch bệnh có khả năng xâm 

nhập vào cộng đồng. 

5. Ủy ban nhân dân các xã: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh 

sống tại khu vực có chung đường biên giới với CamPuChia chấp hành nghiêm túc các 

biện pháp phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - 

khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); đặc biệt là thực hiện nghiêm việc 

đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; hướng dẫn của nghành Y tế và Ủy ban nhân dân huyện2. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu:VT- LT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 

 

                                           
2 Công văn số 168 ngày 04/2/2021 Về việc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu tranh nơi công cộng; Công văn số  

204/UBND-TH ngày 10/02/2021 Về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID- 19. 
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