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              Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 diễn ra ở một 

số tỉnh thành; đặc biệt trên địa bàn tỉnh mới xuất hiện thêm ca dương tính với 

virut Covid-19 tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Trong đó, có liên quan 

trực tiếp đến trường hợp F1 (lái xe Taxi) là người Lâm Thao, qua rà soát, điều tra 

truy vết trên địa bàn huyện có 25 F2, 277 F3 (tính đến sáng ngày 14/6) liên quan 

đến trường hợp trên. 

Trong thời gian qua, chính quyền, BCĐ các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng 

tập trung, tích cực thông tin tuyên truyền, chỉ đạo, theo dõi nhân khẩu, hộ khẩu; rà 

soát, điều tra truy vết trên địa bàn huyện; cơ bản mọi người dân đều nghiêm túc 

thực hiện biện pháp phòng dịch, tuân thủ nguyên tắc ‘‘5K’’ khi ra khỏi nhà; các 

lĩnh vực kinh doanh được yêu cầu tạm dừng hoạt động thực hiện khá nghiêm 

túc… Tuy nhiên, qua theo dõi trên địa bàn huyện vẫn còn một số người dân chủ 

quan, chưa nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng dịch, tuân thủ nguyên tắc ‘‘5K’’ 

khi ra ngoài; một số cửa hàng, cửa hiệu thuộc lĩnh vực kinh doanh được yêu cầu 

tạm dừng hoạt động chưa thực hiện niêm yết “dừng hoạt động”; một số quán ăn, 

quán bia, giải khát còn tập trung đông người quá quy định, không giữ đúng 

khoảng cách … 

Để công tác phòng dịch trên địa bàn đảm bảo nghiêm túc, triệt để, Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ 

chức chính trị - xã hội huyện, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện triệt để nội dung các văn bản chỉ đạo của 

tỉnh, huyện đã ban hành về công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo thường 

xuyên, liên tục. 

2. Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt người dân phải nghiêm túc 

thực hiện biện pháp phòng dịch, tuân thủ nguyên tắc ‘‘5K’’. Tổ chức cho các hộ gia 

đình, người thuộc diện cách ly y tế (F2), tự theo dõi sức khỏe (F3) ký cam kết thực 

hiện các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch. Tuyên truyền, vận động, yêu 
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cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban quản lý các chợ, siêu thị thực hiện đo 

thân nhiệt, sát khuẩn khi có người ra, vào; yêu cầu các cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt, cơ 

sở kinh doanh bố trí dung dịch sát khuẩn để mọi khách hàng thực hiên trước khi 

giao dịch…  

3. Quản lý chặt chẽ các di, biến động của người dân; yêu cầu cán bộ, nhân 

dân hạn chế ra khỏi địa bàn khi không cần thiết; không đến các vùng có dịch. Khi 

công dân về từ các địa phương ngoài địa bàn tỉnh hoặc địa phương có dịch, có nguy 

cơ cao phải khai báo y tế và được quản lý theo quy định. 

4. Thành lập và tăng cường hoạt động của các tổ kiểm tra, tuần tra việc thực 

hiện các biện pháp phòng dịch của người dân, hộ gia đình, BQL chợ, siêu thị, chủ 

cửa hàng, cửa hiệu, cơ sở kinh doanh theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm 

trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch theo quy định. 

5. Kịp thời thông tin, báo cáo theo quy định. Chủ động ứng phó phù hợp 

với các tình huống dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT: HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Như kính gửi; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Đài TT-TH, trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, HC (Tú-80b). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

       

        
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Đức Thắng 
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