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Kính gửi:   

   - Công an huyện ; 

   - Ban Chỉ huy Quân sự huyện ; 

   - Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện; 

   - Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống Coivid-19 huyện; 

   - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

Theo phản ánh của cơ quan chức năng, thời gian qua còn một số trường 

hợp lợi dụng các phương tiện vào địa bàn tỉnh, huyện; trong đó đã có trường hợp 

F0, gây ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch. Thực hiện các công điện, các 

văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giãn cách xã hội, tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn quốc (số 1099/CĐ-TTg ngày 

22/8/2021, số 1102/CĐ-TTg, ngày 23/8/2021) và Công văn số 2238/UBND-

KGVX, ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường quản lý 

các phương tiện vào địa bàn tỉnh; quản lý người về từ vùng dịch. Để tăng cường 

công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Công an huyện chủ trì phối hợp với các lực lượng tham gia thực hiện 

nhiệm vụ tại Chốt kiểm dịch của huyện tăng cường hoạt động của Chốt, bố trí 

lực lượng quản lý, phân luồng phương tiện giao thông theo hướng: 

- Đối với các phương tiện đi qua địa bàn tỉnh, huyện: Yêu cầu không đi 

qua tuyến QL1A mà lưu thông trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (hoặc 

ngược lại); các phương tiện bắt buộc phải vào tỉnh Hà Nam để về tỉnh giáp ranh, 

yêu cầu xuống nút giao Liêm Tuyền đi hướng đường nối 02 cao tốc Hà Nội – 

Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

- Đối với các phương tiện được vào địa bàn tỉnh Hà Nam để cung cấp 

hàng hóa, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ dân sinh, 

yêu cầu phải có xác nhận địa chỉ điểm đến cụ thể tại Hà Nam và phải thực hiện 

đúng quy định về phòng, chống dịch. 

- Giao Công an huyện bám sát chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải và Công 

an tỉnh trong việc thực hiện phương án phân luồng giao thông trên. 
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2. Công an huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ 

đạo đối với lực lượng Công an xã, thị trấn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Tổ Covid 

cộng đồng tăng cường tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc quản lý 

biến động dân cư, tạm trú, tạm vắng tại địa phương, không tiếp nhận người từ 

các vùng dịch, từ địa phương đang phong tỏa hoặc đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là vùng dịch) tự phát về địa bàn 

huyện mà không có sự cho phép của chính quyền nơi đi và sự chấp nhận của 

chính quyền nơi đến (của tỉnh Hà Nam). 

- Khuyến khích, vận động người dân phát hiện và thông báo cho cơ quan 

chức năng các trường hợp về từ vùng dịch hoặc cư trú bất hợp pháp, người vi 

phạm các quy định phòng, chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định. 

- Tăng cường hoạt động tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 bảo đảm an 

toàn phòng, chống dịch bệnh và thuận lợi lưu thông, vận tải  hàng hóa thiết yếu 

phục vụ  sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống nhân dân; đồng thời linh hoạt 

xử lý các tình huống thực tế phát sinh thuộc thẩm quyền. 

Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện tăng 

cường hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc về Ban chỉ đạo huyện, UBND huyện xem xét giải quyết. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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