
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

 

Số:            /UBND -YT 
Về việc đôn đốc tăng cường quản lý 

người đến, về địa bàn huyện từ vùng có 

dịch để phòng, chống dịch Covid -19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thanh Liêm, ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện;   

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, trong đó các 

tỉnh thành phố giáp danh với tỉnh Hà Nam đã áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16). Ngày 

13/8/2021, lãnh đạo UBND huyện đã đi kiểm tra đột xuất các chốt kiểm soát dịch trên 

địa bàn huyện, qua kiểm tra thực tế vẫn còn nhiều công dân về từ vùng có dịch và 

những vùng áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Để kịp thời 

chấn chỉnh đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu 

cầu thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn nghiên 

cứu kỹ, nghiêm túc quán triển, triển khai thực hiện các nội dung trong văn bản số 

6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống 

dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid -19, Công văn số 1885/UBND-KGVX, 

ngày 25/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường quản lý người đến, về 

địa bàn tỉnh từ vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn; Công văn 

791/UBND-VP ngày 01/8/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục thực tập trung thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 trước diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm các 

cấp, các ngành và người dân về công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không được 

chủ quan, lơ là, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao, người trở về từ vùng dịch.  

2. Duy trì thực hiện nghiêm việc kiểm soát tại các Chốt kiểm soát theo Quyết 

định 1718/QĐ- UBND, ngày 25/7/2021; Quyết định 1982/QĐ-UBND ngày 

29/7/2021, Quyết định 2045/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện Thanh 

Liêm về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid -19 trên 

đường Quốc lộ 1A và các tuyến đường liên tỉnh trên địa bàn huyện.  



 

 

3. Phòng Y tế huyện chủ động tham mưu UBND huyện những quy định giải  pháp  

bổ sung,  nâng  cao phù  hợp  với  mức độ nguy cơ dịch  bệnh  trên địa bàn huyện. 
4. Trung tâm Y tế huyện tiêp tục quán triệt, chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn tham 

mưu UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 các xã/thị trấn 

về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid- 19 đảm bảo theo đúng quy định. 

5. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng, công an xã, tăng cường 

kiểm tra, giám sát di biến động, người từ các tỉnh, thành phố khác đến/ trở về địa bàn 

đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội,… và các tỉnh có dịch, phát 

huy vai trò, hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, các đoàn thể ở thôn, xóm, khu dân 

cư, thường xuyên giám sát, cập nhật, báo cáo chính quyền địa phương để tổng hợp, 

theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định. 

- Đôn đốc các Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc điều 

tra, xác minh, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phát hiện những người có yếu tố dịch tễ 

vào địa bàn huyện để sàng lọc, phân loại, thực hiện theo quy định; hàng ngày chốt số 

liệu từ 6 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau; Tổng báo cáo gửi về UBND 

huyện qua Phòng Y tế huyện Thanh Liêm (Gmail: phongytethanhliem@gmail.com) 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện nếu để xảy ra việc buông lỏng quản lý, không nghiêm túc triển khai thực hiện 

công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; Chủ tịch  

UBND các xã/thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Thường trực: HU, HĐND huyện (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng 
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