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Kính gửi: 

 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện một số trường hợp 

F0 liên quan đến công dân của huyện từ các tỉnh, thành, địa phương khác về cư trú, 

thăm thân (cụ thể: bệnh nhân Lê Quốc Phàn - xã Vĩnh Lại trở về từ Bà Rịa – Vũng 

Tàu; các bệnh nhân Lèng Thị Phương - xã Xuân Lũng, Trần Ngọc Anh Hoàng – xã 

Xuân Huy, Cao Thị Nga- xã Bản Nguyên có nguồn lây nhiễm từ người nhà ở các 

tỉnh, thành khác về thăm thân). Đặc biệt một số công dân về thăm thân không khai 

báo y tế; hoặc có khai báo nhưng trong quá trình cách ly, tự cách ly đã tiếp xúc với 

nhiều người đến thăm hỏi (như bệnh nhân Lê Quốc Phàn - xã Vĩnh Lại), một số 

người khi đã tiếp xúc với người tỉnh ngoài về không chủ động phòng tránh, còn 

tham gia nhiều hoạt động xã hội, tiếp xúc nhiều người (như  bệnh nhân Cao Thị 

Nga- xã Bản Nguyên) làm gia tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh. 

Để giữ vững thành tựu của hệ thống chính trị huyện trong thời gian qua và 

đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo qui định; Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội 

dung sau:  

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt để người dân thực hiện nghiêm 

túc các quy định về quản lý di biến động công dân trong công tác phòng chống dịch. 

Trong đó, mọi công dân khi trở về địa phương (cư trú, thăm thân) đều phải tuân thủ 

các biện pháp “5K”; thực hiện khai báo y tế trước khi thăm thân, tham gia các hoạt 

động xã hội. Đối với công dân về cư trú, tạm trú phải có cam kết thực hiện nghiêm túc 

việc cách ly, tự cách ly theo dõi sức khỏe theo đúng quy định. 

2. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế tối đa việc tập trung đông người 

cùng thời điểm trong việc cưới, việc tang theo văn bản chỉ đạo của huyện, của tỉnh; 

đơn giản hóa, hạn chế việc giỗ, tết, sinh nhật, chúc mừng,… để hạn chế nguy cơ lây 

lan của dịch nhất là khi có sự tham gia của những công dân ngoài địa bàn huyện, tỉnh, 

thành khác trở về. 

3. Thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp và 

đúng các văn bản chỉ đạo của huyện, của tỉnh khi xuất hiện các trường hợp F0, F1 trên 

địa bàn. 
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4. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường 

hợp không nghiêm túc chấp hành các qui định về quản lý di biến động của công dân 

trong phòng chống dịch (đặc biệt là các trường hợp từ địa phương tỉnh, thành khác trở 

về chưa khai báo y tế đã thăm thân, tạm trú, cư trú, tham gia các hoạt động xã hội,…). 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: HU, HĐND huyện;                         

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các đ/c UV BTV Huyện ủy; 

- TV BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- BCĐ PCD COVID-19 các xã, tt; 

- Như trên; 

- TTVHTTDL&TT huyện (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, HC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Sáu 
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