
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN UYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-VP 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện sau kỳ nghỉ 

Lễ 30/4 và 01/5 

Tân Uyên, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

 
 

 

 
 
 

                         Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong những 

ngày vừa qua trên địa bàn huyện; dự kiến trong thời gian tới sau khi kết thúc kỳ 

nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, sẽ có lượng lớn cán bộ, công chức, người lao động và Nhân 

dân trở lại huyện. Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, 

không để lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Tiếp tục thần tốc, triệt để trong việc truy vết, giám sát chặt chẽ và thực hiện 

tốt công tác cách ly, quản lý sau cách ly đối với các F liên quan đến bệnh nhân từng 

đến Nhà nghỉ Thành Đạt và trường hợp F1 đi cùng chuyến bay từ Nhật Bản về Việt 

Nam với bệnh nhân 2899 - Hà Nam. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục 

thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện về phòng, chống dịch. Huy 

động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, 

nhất là trách nhiệm của người đứng đầu và sự đồng thuận của người dân tham gia 

phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. 

2. Tăng cường quản lý người trở lại địa bàn huyện sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 

01/5, cụ thể như sau: 

- Yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại huyện sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 

bắt buộc phải khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm về việc khai báo y tế của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân thuộc phạm vi quản lý. 

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công an 

các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan (đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 

đối tượng) lập danh sách người dân quay trở lại địa bàn sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 

để giám sát, quản lý, tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19.  

- Xử lý nghiêm các trường hợp khai báo không kịp thời, gian dối, không 

trung thực theo đúng quy định của pháp luật. 
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3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn 

về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khai báo y tế với chính quyền 

địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

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

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện uỷ; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện (t/h); 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

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

- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Văn 
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