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Kính gửi:    
 

- Các Phòng, ban ngành, đơn vị trên địa bàn huyện1; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 Thực hiện Công văn số 592/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; Ủy ban 

nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các Phòng, ban ngành, các Công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện và 

Ủy ban nhân dân các xã 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của 

tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động, kiên 

quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn; thực hiện chiến dịch 

phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục 

tiêu kép. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm 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 bắt buộc đeo khẩu trang 

khi ra khỏi nhà và nơi công cộng; không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các 

quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ... 

- Tăng cường công tác giám sát; huy động, phối hợp các Tổ công tác cộng 

đồng phòng chống dịch bệnh để giám sát và quản lý chặt chẽ các hộ gia đình, yêu 

cầu người dân có đến/ở/về từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ca 

COVID-19 cộng đồng phải khai báo y tế bắt buộc để triển khai kịp thời công tác 

phòng chống dịch, nhất là sau dịp nghỉ Tết; xử lý nghiêm, theo đúng quy định các 

trường hợp không khai báo hoặc khai báo y tế không kịp thời, không chính xác.  

- Không dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ 

việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp phải có 

phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất. Các cơ 

quan chức năng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm, đồng thời tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Huy động các lực lượng chức năng, đoàn thể, Hội cựu chiến binh tham gia 

phòng, chống dịch, tăng cường việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” 

                                           
1 Kể cả các đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện. 
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để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có 

nguy cơ. 

- Tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực 

tuyến. 

2. Trung tâm Y tế  

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và Ủy ban nhân dân các xã: Tăng 

cường lực lượng tại các Chốt để kiểm soát chặt chẽ người đi về từ vùng có dịch; 

triển khai nghiêm công tác truy vết, điều tra dịch tễ và cách ly theo quy định. Đồng 

thời tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các 

quy định về phòng, chống dịch. 

- Tiếp tục ưu tiên nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, kiên quyết không để lây lan 

trên diện rộng; rà soát chặt chẽ, triệt để, thực hiện chiến lược khoanh vùng nhanh, 

phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc, xét nghiệm trên diện rộng đối với các đối tượng 

có nguy cơ, các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh, người nhập cảnh trái 

phép; nghiêm túc xét nghiệm lại các chuyên gia người nước ngoài đã nhập cảnh 

Việt Nam; bố trí nguồn lực cho việc xét nghiệm chủ động đối với người làm việc 

tại các địa điểm có nguy cơ cao (như tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung...).  

- Thực hiện các biện pháp rà soát, hoàn thiện các quy trình phòng dịch bảo 

đảm chặt chẽ, rõ ràng; có quy trình chuẩn xử lý những ca nghi ngờ nhiễm bệnh; 

thực hiện khai báo y tế đối với người và tự đánh giá các tiêu chí an toàn đối với tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp...; thực hiện dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu, nhà nước 

và người được xét nghiệm đồng chi trả chi phí… theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong các khu vực được cách ly, phong 

tỏa. Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú; yêu cầu người 

nhập cảnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.  

3. Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện: Tăng cường quản lý, kiểm soát 

chặt chẽ đường biên giới, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động nhập cảnh trái 

phép. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: Tiếp tục tuyên 

truyề để người dân người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; đồng thời 

truyền thông nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, đồng thời không gây tâm 

lý hoang mang, lo lắng quá mức về dịch bệnh. 

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; 

 - Các Công ty Doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Lưu:VT- LT. 
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