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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Sơn Dương, ngày        tháng  8 năm 2021 

                            Kính gửi: 

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được các cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, 

chỉ đạo triển khai thực hiện. Các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định, phục vụ hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương. 

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã xuất hiện tình 

trạng công dân trên một số địa bàn của huyện tìm cách trốn tránh sự kiểm soát của 

các chốt và lực lượng chức năng để về hoặc đi qua địa bàn huyện, gây nguy cơ cao 

dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng. Qua theo dõi phát hiện, việc kiểm soát người 

và phương tiện vào địa bàn huyện tại một số chốt còn có thời điểm chưa chặt chẽ, 

để sót lọt người, phương tiện đi vào địa bàn mà chưa được kiểm tra, kiểm soát 

phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; một số xã lập chốt kiểm soát ở vị trí 

xa điểm giáp ranh nên người dân khu vực giáp ranh vẫn có thể qua lại; người lao 

động ở một số xã như: Ninh Lai, Thiện Kế, Sơn Nam, Đại Phú... đang làm việc tại 

các khu, cụm công nghiệp, công ty thuộc tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đi về trong ngày, lợi 

dụng đường mòn, lối mở để trốn tránh các chốt kiểm dịch; đáng lưu ý khi công dân 

đi sang địa phận tỉnh Vĩnh Phúc đã có phương tiện của một số công ty chờ đón đến 

nơi làm việc và trả về điểm giáp ranh để người dân tự đi về, cố tình không chấp 

hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Để chấn chỉnh, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót và tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19,  

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 các chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường kiểm tra, giám sát người ra, vào huyện 

qua các điểm chốt, trọng tâm là Văn bản số 2678/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn bản số 1856/UBND-VX ngày 31/7/2021, Văn bản 

số 1864/UBND-VX ngày 02/8/2021, Văn bản số 1931/UBND-VX ngày 09/8/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Văn phòng HĐND và UBND tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

văn bản trao đổi, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện giáp ranh (huyện Tam 
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Đảo, Lập Thạch, Sông Lô thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, quản lý người lao động (là công dân của huyện Sơn Dương) đang làm 

việc tại các khu, cụm công nghiệp, công ty thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Công an huyện: Tiếp tục huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch 

hiệu quả; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, không để 

bị động, bất ngờ; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định trong 

phòng, chống dịch, các đối tượng đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu cực tới 

phòng, chống dịch trên địa bàn. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Rà soát toàn bộ số công dân của địa phương thường xuyên đi, về địa bàn và 

trốn tránh các chốt kiểm soát, không khai báo y tế; sau khi rà soát chỉ đạo cho ký 

cam kết không vi phạm và yêu cầu khai báo rõ nơi làm việc để theo dõi, quản lý; 

nếu còn tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các 

biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm “ai ở đâu thì ở đó”. Tổ chức cho 

công dân khu vực giáp ranh, đặc biệt là công nhân, lao động đang làm việc tại các 

tỉnh, thành phố có nhu cầu đi lại ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch. Kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

- Các xã có địa bàn giáp ranh với các tỉnh tổ chức rà soát toàn bộ đường mòn, 

lối mở mà người dân có thể lợi dụng đi lại, ra, vào huyện. Lựa chọn vị trí thành lập 

các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 sát vị trí giáp ranh để thuận lợi 

cho việc kiểm tra giám sát người ra, vào huyện. 

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp các đối tượng là người lao động mất thu nhập trên 

địa bàn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để có biện pháp hỗ trợ đảm bảo cuộc 

sống của người dân. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường hoạt động của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và các Tổ COVID-19 cộng đồng; huy động 

lực lượng tăng cường cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của xã; 

tổ chức tuần tra, kiểm soát tại những điểm người dân dễ lợi dụng để ra, vào huyện 

mà không đi qua các chốt kiểm soát, ngăn ngừa 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; báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện 

kết quả thực hiện theo quy định./. 

 
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, CA, YT, (          b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Giang Tuấn Anh 
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