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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 huyện, thời gian qua có nhiều công dân đã trở về 

từ vùng dịch, vùng có nguy cơ cao.  

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

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện đề nghị UBMTTQ, các tổ 

chức chính trị- xã hội huyện, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, 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 thực hiện nghiêm việc rà soát, áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 đối với các trường hợp từ tỉnh, thành phố đang thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg và các ổ dịch đang hoạt động thuộc 

các tỉnh thành khác (có danh sách đính kèm). Quản lý, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc 

việc chấp hành quyết định cách ly của người phải cách ly, kiên quyết xử lý theo quy 

định các trường hợp vi phạm.  

Quản lý chặt chẽ các di, biến động của người dân đang cư trú; yêu cầu cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hạn chế ra khỏi địa bàn khi không 

cần thiết; không đến các vùng có dịch.  

Các cơ quan, công sở, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện yêu cầu 

khách đến làm việc phải thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định; trường hợp khách 

đến từ các tỉnh, thành phố đang có dịch thì phải có giấy xét nghiệm âm tính với vi rút 

SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ. 

Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ COVID cộng đồng, thường xuyên 

cập nhật, báo cáo với UBND xã, thị trấn để tổng hợp, theo dõi và có biện pháp xử lý kịp 

thời. 

KHẨN 



 

 

 

 

3. Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh không thiết yếu gồm: 

Karaoke, massage, xông hơi, quán intenet, quán bi a, trò chơi điện tử, quán bar, quán 

ăn vặt vỉa hè, bể bơi, dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp. 

Giảm 50% công xuất các phòng tập gym, phòng tập yoga; hàng ăn, quán ăn, 

quán bia; khuyến khích bán đem về, nếu phục vụ tại hàng quán phải đảm bảo khoảng 

cách theo quy định phòng dịch. 

Tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, 

thể dục - thể thao và các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; vận nhân dân 

tạm dừng tổ chức các hoạt động cưới hỏi, trường hợp phải tổ chức thì hạn chế số 

người tham dự và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đối với đám hiếu tổ 

chức đảm bảo nhanh, gọn, hạn chế số người tham dự. 

4. 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. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đẩy mạnh 

các hoạt động tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch của các 

cấp, các ngành; tăng thời lượng và tần xuất phát sóng, cung cấp thông tin kịp thời, đầy 

đủ, công khai, minh bạch về diễn biến và các biện pháp phòng dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh để người dân hiểu, đồng thuận với chính quyền thực hiện. Tăng cường phản 

ánh hoạt động phòng, chống Covid-19 chủ động, tích cực tại các địa phương, đơn vị ở 

cơ sở; đồng thời, phản bác những thông tin trái chiều, thông tin không được kiểm 

chứng, tin đồn thất thiệt về Covid-19 và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.  

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - 

xã hội các cấp phối hợp với các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở trong việc 

vận động nhân dân nâng cao ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng; xác định việc 

tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, vì lợi 

ích Quốc gia, vì lợi ích cộng đồng, xã hội, lợi ích của gia đình và là quyền lợi của chính 

bản thân mỗi người dân. 

7. 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 phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT: HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện; 

- Đài TT-TH, trang TTĐT huyện; 

- Như kính gửi; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, HC (Tú-30b). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

       

        
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Đức Thắng 
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