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BỆNH COVID-19 HUYỆN

Số:               /BCĐ-PCD
V/v tiếp tục tăng cường thực hiện 

Thông báo số 61/TB-BCĐ về kiểm 
soát việc giao, nhận hàng hóa

trong điều kiện phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày 26  tháng 8 năm 2021

Kính gửi: 
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn;

Ngày 02/8/2021, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện đã ban hành 
Thông báo số 61/TB-BCĐ về việc tăng cường kiểm soát việc giao, nhận hàng hóa 
trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ngày 16/8/2021, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 2983/UBND-VP về tăng cường quản lý 
hoạt động vận chuyển, giao nhận bưu kiện, hàng hóa đảm bảo phòng chống dịch 
Covid-19; thực hiện các văn bản chỉ đạo, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, 
UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn đã triển khai thực 
hiện khá tốt công tác quản lý, kiểm soát các nội dung theo chỉ đạo. Tuy nhiên, 
trong một vài ngày gần đây, qua kiểm tra thực tế, tình trạng các xe hàng, quầy bán 
hàng lưu động dừng đỗ trong hành lang an toàn giao thông ven các trục đường tỉnh 
trên địa bàn một số xã trong huyện bắt đầu quay trở lại như trên trục 392B khu vực 
Đoàn Tùng, Lam Sơn... và có chiều hướng ngày một tăng đặc biệt là ở tại khu vực 
gần cổng các công ty, doanh nghiệp, cụm công nghiệp vào các thời điểm người lao 
động đến công ty làm việc và giờ tan ca. Chủ các xe hàng, quầy hàng lưu động đã 
lựa chọn tại các địa điểm giáp ranh giữa các xã, trước cửa một số hộ dân gần công 
ty, doanh nghiệp, cụm công nghiệp để dừng đỗ bầy bán hàng nhằm né tránh sự 
kiểm tra, kiểm soát theo quy định về phòng dịch... làm cho nguy cơ lây nhiễm dịch 
bệnh rất cao. 

Trước tình trạng đó, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch các xã để xảy ra tình 
trạng trên cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm, đồng thời triển khai thực hiện ngay 
các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm, không để tái diễn tình trạng nêu trên. Nếu địa 
phương nào còn để xảy ra tình trạng trên dẫn đến xảy ra dịch bệnh trên địa bàn 
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 huyện và trước pháp luật.
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2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao 
chủ động phối hợp với UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn 
để hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và giải quyết các vấn đề đặt ra trong 
công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn.

3. UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn cần tích cực, 
chủ động trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt công 
tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác 
với dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật thông tin, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch để tổ chức triển khai, thực hiện 
kịp thời, hiệu quả. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCĐ PCD bệnh Covid-19 tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ PCD bệnh Covid-19 huyện;
- Các phòng, ban, ngành có liên quan;
- UBND, BCĐ PCD bệnh Covid-19 các xã, thị trấn;
- Lưu: BCĐ.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nhữ Văn Cúc
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