
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH LIÊM 

 

      Số:         /UBND-VP  
 

V/v thực hiện Công điện số 1838/CĐ-

TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phòng, chống dịch 

COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thanh Liêm, ngày          tháng         năm 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

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

- Các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Công văn số 3962/UBND-KGVX, ngày 31/12/2020 của Ủy 

ban nhân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 

27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19, 

UBND huyện yêu cầu: 

 1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan thuộc ngành dọc 

đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tiếp tục 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 - Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, không chủ quan, lơ là, 

nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch 

COVID-19 tại Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 và các văn bản có 

liên quan; chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 3324/UBND-KGVX 

ngày 03/11/2020, số 3634/UBND-KGVX ngày 03/12/2020; chỉ đạo của UBND 

huyện tại văn bản 1028/UBND-VP ngày 26/11/2020. 

 - Tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế để đón các kỳ nghỉ Lễ, Tết an toàn, 

vui tươi, lành mạnh, góp phần vào sự thành công của các sự kiện trọng đại của 

quê hương, đất nước trong năm 2021. 

 2. Phòng Y tế, Trung tâm y tế:  

 - Đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và các cơ sở lưu trú thực 

hiện cách ly người nhập cảnh; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc thực hiện theo dõi y 

tế đủ 14 ngày đối với người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung đúng 

hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Nắm chắc thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh, tham mưu đề xuất  



UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện chỉ đạo công 

tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy 

định, đặc biệt là giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 
            

  Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện; 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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