
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

Số:             /UBND-VP
V/v tăng cường thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện

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

Thanh Miện, ngày       tháng  01  năm 2022

  Kính gửi:  
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Coivd-19 
  các xã, thị trấn.

Hiện nay, số lượng người dân về quê nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022 rất lớn, hàng ngày có hàng trăm trường hợp về quê và số lượng còn tiếp tục 
tăng lên trong một vài ngày tới. Trong số những người về quê đã khai báo y tế và 
thực hiện test nhanh trong mấy ngày gần đây đã phát hiện nhiều trường hợp 
dương tính với Covid-19;

Để chủ động và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ 
đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, Chủ tịch UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Coivd-19  các xã, thị trấn 
tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý cư trú; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất 
nhập cảnh, rà soát tất cả người từ vùng dịch, người từ địa phương khác đến/về địa 
bàn nhất là các trường hợp về từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao; 
kịp thời phát hiện các trường hợp không tự giác khai báo y tế, các trường hợp có 
dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid-19 để xử lý kịp thời.

2. Phối hợp quản lý, tuyên truyền, yêu cầu các lái xe (vận tải đường dài, xe 
100, xe taxi...) kí cam kết chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch 
Covid-19 khi làm việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm lây lan dịch 
bệnh do không chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

3. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao ý thức 
tự giác, tự bảo vệ của toàn thể người dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022; thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế, không được có tâm lý chủ 
quan, lơ mất cảnh giác dù đã được tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19. 

4. Khuyến cáo, tuyên truyền cho toàn bộ người dân trên địa bàn có người 
thân về quê dịp tết Nguyên đán thực hiện khai báo y tế và thực hiện test nhanh 
Covid-19 (tự trả phí) trước khi về nhà để đảm bảo sức khỏe của bản thân, gia đình 
và cộng đồng; đồng thời tự theo dõi sức khỏe ở nhà. Khi có biểu hiện nghi ngờ 
mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở… thì thông báo ngay với Trạm Y tế địa 
phương để được hướng dẫn và xử lý kịp thời theo quy định.
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5. Đài phát thanh huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền nội 
dung Công văn này trên hệ thống Đài phát thanh, truyền thành hai cấp huyện, xã 
để toàn thể Nhân dân nắm được và thực hiện.

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND, 
BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 
hiện; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định, kịp thời báo cáo 
UBND huyện, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện những phát sinh, 
vướng mắc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Khổng Quốc Toản
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