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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦM XUYÊN 
_____________ 

Số: 1140/UBND-YT 

Về việc tăng cường biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Cẩm Xuyên, ngày 29 tháng 4 năm 2021 

 

    Kính gửi: 

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

                  -    ban nh n d n các   , thị tr n  

 

Thực hiện Công văn "h a tốc" số 2502/UBND-VX1 ngày 27/4/2021 của    

ban nh n d n t nh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 

Công văn "h a tốc" số         -    ngà            của      t  về tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công văn số    - C     ngà  

          của  u ện ủ  về   t số nhiệ  v  c p bách phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 và để chủ đ ng đối phó với tình hình dịch bệnh đang diễn bi n h t sức 

phức tạp trong khu vực và trên th  giới; U  ban nhân dân hu ện  êu cầu các ban, 

phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, U  ban nhân dân các   , thị tr n the  

chức năng, nhiệm v , ch  đạo thực hiện ngay các n i dung sau: 

1   hực hiện nghiê  t c, đầ  đủ các qu  định về phòng, chống dịch của 

Chính phủ,  an ch  đạ  quốc gia với tinh thần  iên qu  t ngăn ch n ngu n     t  

nước ng ài, nh t  à người t  Ca puchia,  à ,  hái  an về nước và ngu n     

bệnh   các địa phương tr ng nước  n u c    

2   ạ  d ng ngay các h ạt đ ng  ễ h i,  hai trương, các sự  iện tập trung 

đông người  hông cần thi t trên địa bàn ch  đ n  hi c  văn bản ch  đạ  ti p theo. 

Đơn vị, địa phương, cá nh n nà  chủ trì tổ chức  hông ch p hành, vi phạ  thì 

 iên qu  t  ử  ý nghiê  the  qu  định của Đảng và pháp  uật của  hà nước  

3. Trư ng các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch    ban nh n 

d n   , thị tr n ch  đạ  và hu  đ ng cả hệ thống chính trị vào cu c thực hiện 

nghiêm nhiệm v  phòng chống dịch trên địa bàn; bả  đảm việc tuân thủ các quy 

định về phòng chống dịch đối với tổ chức, cá nhân, việc thực hiện nghiêm yêu cầu 

5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo Y t ”, 

đ c biệt  à đe   hẩu trang bắt bu c tại nơi công c ng, trên các phương tiện giao 

thông công c ng, tại các đá  cưới, đá  tang; hạn ch  khách mời tại đá  cưới, 

khách vi ng tại các đá  tang; trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch trong c ng 

đ ng trên địa bàn thì tùy mức đ  sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệ  the  qu  định. 
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4.  rung t    ăn h a-  ru ền thông và đài tru ền thanh cơ s  ti p t c tru ền 

thông đề ca  cảnh giác đối với dịch bệnh, tự  giác thực hiện các biện pháp phòng 

dịch, bệnh the  qu  định; tu ên tru ền, vận đ ng người dân nâng cao nhận thức, 

cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống 

dịch; tuyên truyền, cung c p thông tin và phổ bi n qu  định để người các gia đình 

c  th n nh n đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài thực hiện tốt qu  định 

phòng, chống dịch và xu t cảnh của cơ quan chức năng nước s  tại, không nhập 

cảnh trái phép về nước;  ịp thời phát hiện, thông bá  ch  chính qu ền, cơ quan   

t  địa phương nh ng trường hợp nghi nhiể  dịch bệnh  

5. Trung tâm Y t  hu ện phối hợp với  ệnh viện Đa khoa hu ện thực hiện 

ch  đ  sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; triển khai kịp thời việc 

tiêm vắc xin phòng Covid-   đảm bả  an t àn, đ ng đối tượng,  hông để vắc xin 

bị quá hạn; tăng cường tầm soát chủ đ ng,       u   t nghiệm trên diện r ng đối 

với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó th , viê  đường hô h p và các trường 

hợp  hác c  ngu  cơ     nhiễm cao trong c ng đ ng; duy trì nghiêm ng t các biện 

pháp phòng ng a lây nhiễm Covid-19 tại các cơ s  khám, ch a bệnh   hực hiện 

tốt việc  hai bá    t  ch  các đối tượng đ n  há  ch a bệnh tại các cơ s    t   

6. Công an hu ện phối hợp với chính quyền địa phương ch  đạo lực  ượng 

công an    ti p t c quản lý ch t chẽ địa bàn d n cư, tăng cường hoạt đ ng rà soát, 

phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái ph p trên địa bàn, xử lý nghiêm 

theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, bả  đảm việc ch p hành 

nghiê   hai bá   ưu tr , tạm trú, khai báo y t ; kiể  tra các cơ s   ưu tr ,  hách 

sạn nhận người nhập cảnh trái ph p  ưu trú, doanh nghiệp nhận  a  đ ng  à người 

nhập cảnh trái phép.  

7.    ban nh n d n các   , thị tr n: 

-  ăng cường   nh đạo, ch  đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các qu  định, 

hướng d n về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm yêu 

cầu 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo Y 

t ” của B  Y t . 

-  uản  ý ch t chẽ địa bàn d n cư; ch p hành nghiê  việc quản  ý  ưu tr , 

tạ  tr ; thực hiện việc  hai bá    t  ch  nh ng người t  các nơi  hác về địa 

phương, đ c biệt  à nh ng người về t  v ng, quốc gia đang c  dịch C    -19. 

-  hường xuyên kiểm tra việc thực hiện việc đe   hẩu trang nơi công c ng, 

xử  ý nghiê  các trường hợp vi phạ  the  điể  a  h ản   điều     ghị định số 

          Đ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ qu  định xử phạt hành chính 

tr ng  ĩnh vực y t .  
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8  Các đ ng chí trong Ban ch  đạo huyện về phòng, chống dịch COVID-19 và 

các đ ng chí được  an  hường v  Huyện ủy phân công ch  đạ  cơ s  tăng cường 

công tác ch  đạo, kiể  tra, đôn đốc ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện các nhiệm v  trên. 

9. Yêu cầu Trư ng các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương c ng 

cán b , công chức, viên chức, người lao đ ng trong các đơn vị hạn ch  ra ngoài 

t nh và t  tập đông người nhân dịp ngh  Lễ 30/4-01/5. 

Nhận được Công văn,  êu cầu  rư ng các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn 

vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời./. 

Nơi nhận: 

-  hư trên; 

-      CĐ t nh về phòng, chống dịch COVID-19; 

- TT. Huyện ủ ,      Đ   hu ện; 

- TT. Ban ch  đạo huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Đ c tr ng  CĐ phòng, chống dịch COVID-19; 

- Các Đ c được BTV Huyện ủy phân công ch  đạ  cơ s ; 

- Trung tâm Y t  huyện; 

- Bệnh viện Đa  h a; 

- Công an huyện; 

-  ưu:   ,   t . 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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