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 Trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 

2021, dự kiến sẽ có nhiều công dân ở nước ngoài cũng như từ mọi miền Tổ quốc 

có nhu cầu hồi hương. Nếu các lực lượng chức năng và cộng đồng không cảnh 

giác, chủ động tổ chức triển khai các giải pháp ngăn chặn đồng bộ, quyết liệt và 

thường xuyên trong thời gian này thì nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn 

là rất lớn. Để bảo đảm Nhân dân đón Tết được an toàn, vui tươi, Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

 Tăng cường truyền thông thường xuyên, sâu rộng về thực hiện khuyến cáo 

5K của Bộ Y tế trong phòng chống Covid-19; phổ biến, hướng dẫn kiến thức 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm công cộng, khi tham gia giao thông 

công cộng cho người dân. Phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, 

phản ánh thông tin về tình hình nhập cảnh trái phép trên địa bàn và các biện pháp 

xử lý để người dân biết, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn nguy cơ 

dịch bệnh xâm nhập; phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý đối với những 

thông tin tiêu cực, bịa đặt về Covid-19. Tăng cường tuyên truyền Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế để người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng chống dịch. 

 2. Trung tâm Y tế 

 Phối hợp các cơ quan liên quan nắm bắt kịp thời thông tin diễn biến tình 

hình dịch Covid-19 và các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc 

gia, Bộ Y tế để tham mưu, đề xuất triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, 

chống dịch chủ động, hiệu quả trên địa bàn huyện. Kiện toàn, củng cố, nâng cao 

năng lực các Đội đáp ứng nhanh các tuyến y tế, tổ chức thường trực phòng chống 

dịch 24/24. Rà soát, cập nhật kịch bản chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống dịch 

bệnh. Thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, phân tuyến ngay từ khâu tiếp đón, 
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lấy mẫu xét nghiệm với tất cả các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô 

hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giám sát trên diện rộng để phát hiện 

nguồn lây. 

 Thường xuyên đánh giá, bảo đảm Tiêu chí Bệnh viện an toàn, phòng khám 

an toàn trong phòng chống Covid-19 tại các cơ sở y tế theo chỉ đạo và hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

Rà soát, cung ứng kịp thời vật tư, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán, phương 

tiện,… đảm bảo hậu cần, sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống dịch bệnh xâm nhập; 

chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện hậu cần 

thiết yếu để hỗ trợ các địa phương phát hiện, khoanh vùng, xử lý ổ dịch kịp thời, 

triệt để. Là đầu mối tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân. Phối hợp với 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thực hiện tốt việc đưa đối tượng đi 

cách ly tại tỉnh. Việc tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân phải đảm bảo tuyệt 

đối an toàn, không để lây nhiễm chéo ra cộng đồng. 

 3. Công an huyện 

 Chỉ đạo các lực lượng công an trên địa bàn: Tăng cường công tác quản lý 

địa bàn, quản lý cư trú, nắm chắc di biến động dân cư; thường xuyên kiểm tra các 

cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người, đặc biệt là các địa bàn 

có người nước ngoài cư trú, lao động và làm việc, các địa bàn có công dân đi lao 

động tự do bất hợp pháp tại Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan,... Phát hiện 

kịp thời, xử lý nghiêm theo pháp luật những tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa 

người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Nêu cao trách nhiệm của người đứng 

đầu cấp ủy công an địa phương, cán bộ quản lý địa bàn trong việc quản lý cư trú. 

 Kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật, kể cả xử 

lý hình sự các tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, không khai báo y tế, khai 

báo không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y 

tế và các biện pháp phòng chống Covid-19 theo yêu cầu và hướng dẫn của các cơ 

quan chức năng; phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm quy định về phòng chống Covid-19 trên các phương tiện giao thông công 

cộng. Phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ, các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch trên 

địa bàn huyện. Có kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng thực hiện nghiêm chế độ trực 

tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh trong 

dịp nghỉ Tết. 

 4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu 

quả Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021. 
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 5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện  

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, 

chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện và các hướng dẫn 

phòng chống dịch của cơ quan y tế. Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải rà soát bổ 

sung phương án cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, 

chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản 

lý; kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức liên quan không thực 

hiện đúng quy trình cách ly làm lây nhiễm bệnh. 

 Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực 

tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, thực 

hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết. 

 6. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, 

Đảng viên và Nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19. Tiếp tục xác định phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ ưu 

tiên hiện nay. Trong đó, tiếp tục tạm dừng, hạn chế các hoạt động không cần thiết; 

các hoạt động tập trung đông người phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống Covid-19. 

 Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền thường xuyên các thông điệp về phòng 

chống Covid-19 của Bộ Y tế, tập trung phổ biến thực hiện khuyến cáo 5K trên hệ 

thống phát thanh cấp xã, bản, tổ dân phố. 

 Rà soát, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ tự quản phòng, 

chống Covid-19 cộng đồng theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện. 

 Tăng cường chỉ đạo chính quyền các bản, tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với 

lực lượng công an xã thường xuyên rà soát, nắm bắt các di biến động nhân khẩu tới 

từng hộ gia đình, đặc biệt tập trung: Rà soát, phát hiện và lập danh sách những hộ 

gia đình có người hiện đang sống và làm việc tại nước ngoài. Tuyên truyền để 

những hộ gia đình này vận động người thân nếu trở về trong dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 thì bắt buộc phải qua các cửa 

khẩu ở biên giới để khai báo và được tổ chức cách ly y tế tập trung theo quy định. 

 Kịp thời phát hiện những đối tượng trở về địa phương bằng nhập cảnh bất 

hợp pháp để xử lý theo quy định của pháp luật và áp dụng các biện pháp phòng, 

chống Covid-19 phù hợp. 

 Giám sát thường xuyên, nghiêm túc việc tuân thủ các quy định cách ly, theo 

dõi y tế tại nơi cư trú đối với các trường hợp kết thúc cách ly tập trung; bảo đảm 

đúng đối tượng, đủ thời gian theo quy định, tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan trong 
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cộng đồng. Đặc biệt chú trọng phát hiện các trường hợp không khai báo y tế hoặc 

khai báo không trung thực, không kịp thời; trốn tránh, không chấp hành biện pháp 

cách ly y tế theo hướng dẫn của ngành Y tế; nếu phát hiện có dấu hiệu của tội 

phạm hình sự, đề nghị chuyển ngay hồ sơ vụ việc vi phạm cho cơ quan có thẩm 

quyền để xử lý theo quy định. Công bố rộng rãi các trường hợp vi phạm trên 

phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật, các kiến thức về phòng chống dịch bệnh và các nội dung liên 

quan thuộc lĩnh vực y tế. 

 Chuẩn bị sẵn sàng kịch bản, các điều kiện cần thiết để chủ động ứng phó khi 

có tình huống dịch xuất hiện trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ. 

 7. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

Kiểm tra, rà soát, có phương án sẵn sàng triển khai, vận hành, tiếp nhận, tổ 

chức cách ly công dân ngay khi có sự điều phối, chỉ định của ngành Y tế (cơ quan 

thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19). Chỉ đạo các cơ quan, ngành 

thành viên căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn được phân công phụ 

trách. Kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

khi các ngành, địa phương, đơn vị có biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu quyết liệt 

trong triển khai các giải pháp phòng, chống dịch hoặc triển khai thực hiện không 

đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 tỉnh. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (B/c) 

- TT. Huyện uỷ; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; (đăng tải) 

- Lưu: VT, YT.
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thanh Văn 
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