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   Sơn Dương, ngày        tháng  7  năm 2021 

   
 

                     Kính gửi:      

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

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Tình hình dịch Covid-19 hiện nay đang tiếp tục có những diễn biến hết sức 

phức tạp, số bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại các tỉnh, thành phố trên cả 

nước tiếp tục tăng cao; các tỉnh giáp danh với huyện như: Vĩnh Phúc, Phú Thọ đã 

xuất hiện nhiều ca dương tính mới; tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng các biện pháp 

mạnh hơn để thắt chặt kiểm soát người vào tỉnh. Trên địa bàn huyện đã triển khai 

nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lý, lập nhiều chốt kiểm soát người 

vào huyện từ các địa phương có dịch; tuy nhiên vẫn có nhiều người chưa chấp 

hành tốt quy định của huyện về phòng, chống dịch Covid-19 (Tìm mọi con đường 

để né tránh chốt kiểm soát, có nhiều trường hợp mượn giấy xét nghiệm kết quả 

PCR của người khác để qua chốt, khai báo y tế không trung thực...) làm tăng 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. 

Để tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người từ các địa 

phương đang có dịch Covid-19 vào huyện, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ 

lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn huyện,   

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 

"5K" của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động người thân 

đang lao động, học tập, công tác, lưu trú tại những địa phương hiện đang có dịch 

không trở về huyện trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện 

nay. Nếu có việc bắt buộc phải về huyện thì liên hệ với đường dây nóng của tỉnh 

(Theo nội dung Văn bản số 1828/UBND-VX ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ công dân tỉnh 

Tuyên Quang đang ở các tỉnh, thành phố trong cả nước) để được tư vấn, hỗ trợ và 

phải thực hiện cách ly y tế theo quy định. 

2. Tăng cường hoạt động của các chốt kiểm soát liên ngành, kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ người, phương tiện vào huyện. Từ ngày 31/7/2021 tất cả những người 

trở về, đi qua địa bàn huyện từ các tỉnh, thành phố bắt buộc phải có Giấy xét 

nghiệm Covid-19 (PCR) trong vòng 72 giờ; những người về và lưu trú trên địa bàn 

huyện phải thực hiện việc cách ly y tế theo quy định. Đối với công nhân, lao động 

đang làm việc tại các tỉnh, thành phố nếu có nhu cầu đi làm thì liên hệ với chủ 

doanh nghiệp bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc tại doanh nghiệp (Ba tại chỗ) hoặc tự bố 
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trí nơi ăn, nghỉ gần khu vực làm việc trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức 

tạp; nếu có nhu cầu đi, về trong ngày phải có Giấy xét nghiệm Covid-19 (PCR) 

trong vòng 72 giờ. Nếu người lao động không đáp ứng được các yêu cầu như trên 

đề nghị ở lại địa phương, không đi làm trong thời gian dịch bệnh. 

3. Tăng cường chỉ đạo hoạt động của các Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng, 

thực hiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" phát hiện kịp thời các 

trường hợp trở về từ địa phương có dịch mà không tự giác khai báo y tế. Tăng 

cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ người đang thực hiện biện pháp cách ly y tế tại 

nhà, nơi lưu trú; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường triển khai thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện nếu để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng mà nguyên 

nhân do chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không kịp thời triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ vi phạm.   

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 

- Như trên (Thực hiện); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX;  

- Lưu: VT, YT, (            b). 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Giang Tuấn Anh 
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