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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Yên Khánh, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

    Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện văn bản số 601/UBND-VP6 ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 337/TB-

VPCP về phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Cần nghiêm túc, trách nhiệm, thường xuyên triển khai các hoạt động phòng, 

chống dịch, đặc biệt là quản lý chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các trường 

hợp nhập cảnh, đồng thời tập trung chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ nhằm sớm phục hồi, 

phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

2. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; 

có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3. Tạo thuận lợi cho người nhập cảnh vào để đầu tư, làm việc và áp dụng các 

biện pháp phòng dịch phù hợp từ khâu nhập cảnh, vận chuyển, cách ly tại cơ sở lưu 

trú, giám sát sau cách ly, làm việc theo kế hoạch … 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại các cơ sở cách ly, cơ sở lưu trú. Đối với các trường hợp nhập cảnh 

ngắn ngày (từ 5 ngày trở xuống), yêu cầu hạn chế tham gia lễ hội (nếu có) và không 

sử dụng các dịch vụ karaoke, bar, vũ trường. 

4. Tiếp tục chuẩn bị và quản lý tốt việc cách ly tập trung và tại cơ sở lưu trú, 

thực hiện đầy đủ các hướng dẫn phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây 

lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

5. Trung tâm Y tế  

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế. Các cơ 

sở y tế thường xuyên và chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch, đặc 

biệt là tại các nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp. 

- Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm khác, không vì phòng, chống 

dịch Covid-19 mà làm gián đoạn các biện pháp dự phòng truyền thống dẫn đến 

bùng phát các dịch bệnh khác, nhất là sốt xuất huyết, bạch hầu. 



6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh huyện tăng cường truyền thông về các biện pháp dự phòng các bệnh truyền 

nhiễm, tránh tình trạng dịch chồng dịch. 

7. Công an huyện tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý 

nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm việc tổ chức nhập cảnh trái 

phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh 

nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. 

8. UBND các xã, thị trấn  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện về 

việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh 

tế xã hội. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 

dung chỉ đạo trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện 

về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực, địa 

phương phụ trách./. 
 

Nơi nhận:                                      
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                               
- Lưu VT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
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