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            Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

 

Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, 

khu vực trên thế giới, bao gồm một số nước có công dân của huyện Chiêm Hóa 

hiện đang sinh sống, học tập và lao động. 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. Vì vậy, nguy cơ dịch 

Covid-19 xâm nhập trên địa bàn huyện là rất lớn 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. 

Để bảo đảm Nhân dân được đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và Lễ hội Xuân năm 2021 được an toàn, vui tươi, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 trong mạng lưới và tới cộng đồng theo chỉ đạo của ngành dọc từ 

Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

- Tăng cường phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là đại dịch Covid-19 và các 

dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân. Thực hiện nghiêm các 

chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an 

toàn các hoạt động lễ hội, du xuân, nơi tập trung đông người… có phương án, kịch 

bản chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện, Công an huyện và các đơn vị liên quan nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến 

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, kiểm tra việc thực hiện cách ly tại nhà, 

nơi lưu trú, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng 

nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị, cá 

nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. 

- Kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực các Đội đáp ứng nhanh các tuyến y 

tế, tổ chức thường trực phòng chống dịch trực 24/24 giờ để bảo đảm tốt việc cấp 

cứu, điều trị kịp thời cho người dân trước, trong và sau Tết.  
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- Triển khai kế hoạch và thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân 

dân. Chỉ đạo các Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, 

trang thiết bị, thuốc chữa bệnh thường xuyên đánh giá, bảo đảm Tiêu chí 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,…; chuẩn bị sẵn sàng phương 

tiện, nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện hậu cần thiết yếu đảm bảo hậu cần, 

sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống dịch bệnh xâm nhập. 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

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

5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch 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 để 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. 

4. Công an huyện 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ ưu 

tiên hiện nay. Tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

của xã; tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác tự quản 

phòng, chống dịch Covid-19. 
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- 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 loa truyền thanh cấp xã, thị trấn. 

- Tăng cường chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, khu dân cư, từng tổ dân 

phố và Tổ công tác tự quản phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng phối hợp chặt 

chẽ với lực lượng công an xã, thị trấn 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 lao động tự do bất hợp pháp 

tại Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan,… 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 đã được cách ly tập trung; bảo 

đảm đúng đối tượng, đủ thời gian theo quy định, tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan 

trong cộng đồng. 

- Chuẩn bị sẵn sàng 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 - Thần tốc - Quyết liệt. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Văn bản này./. 
  

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy 

- Như trên; (thực hiện) 

- Chủ tịch UBND huyện;  

- Các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 

- Chuyên viên Văn Xã; 

- Lưu: VT, TTYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Tiến Dũng    

 

 

 

 

 

 

 

   


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-31T21:23:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Tiến Dũng<ctubnd.ch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-01-01T13:36:15+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-01-01T13:37:03+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




