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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện ;
- Công an huyện
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 6597/UBND-CN1 ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh
V/v tăng cường biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Để đảm bảo kiểm
soát đồng bộ, thống nhất và chặt chẽ trước các diễn biến mới hiện nay ngay từ cơ sở,
UBND huyện yêu cầu như sau:
1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Công an huyện: Tăng cường
kiểm tra công tác tổ chức, thực hiện cách ly tại các điểm cách ly của huyện, nhất là
các cơ sở cách ly y tế tập trung mới được thiết lập. Thắt chặt an ninh và bảo đảm các
yêu cầu về giãn cách, vệ sinh môi trường, sinh hoạt cá nhân cho người cách ly tại các
điểm cách ly để chủ động hạn chế đến mức thấp nhất, không để lây lan dịch bệnh ở
các cơ sở cách ly y tế tập trung huyện.
2. Công an huyện:
- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn rà soát, sàng lọc, phát hiện số người đã trốn
về, trốn vào địa bàn, đến xin xét nghiệm để tránh việc phải đi cách ly tập trung. Khi
phát hiện, yêu cầu thông báo ngay cho Ban Chỉ đạo các địa phương có công dân đến,
về cách ly và thực hiện lập hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định.
- Thực hiện tốt công tác tham mưu và trực tiếp tham gia phối hợp với các cơ
quan, ban, ngành chức năng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện trong
công tác phòng, chống dịch trước diễn biến phức tạp hiện nay. Thường xuyên và chủ
động để nâng cao chất lượng nắm tình hình ngay từ cơ sở để kịp thời phát hiện các
trường hợp vi phạm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch, có biện pháp xử lý
nghiêm theo quy định.
- Giao Công an huyện chủ trì, theo dõi, tổng hợp báo cáo, đề xuất với UBND
huyện, Ban Chỉ đạo của huyện theo quy định.
3. Trung tâm Văn hóa - TTTT: Phối hợp với Trung tâm y tế thực hiện tốt công
tác vận động, tuyên truyền cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh, biện pháp phòng ngừa nhằm
nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Gắn trách nhiệm của
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các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc tự bảo vệ cơ quan, đơn vị, khu
dân cư vào việc tự phòng, chống dịch bệnh theo phương châm: “Ngõ, xóm, thôn, tổ dân
phố, tự giữ ngõ, xóm, thôn, tổ dân phố”; “Xã, thị trấn tự giữ và bảo vệ xã, thị trấn”; “Các
cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể tự giữ và bảo vệ cơ quan mình”; “Huyện tự giữ
và bảo vệ huyện” trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19.
4. UBND các xã, thị trấn: Có ngay biện pháp, phát hiện và ngăn chặn tình
trạng người dân xâm nhập từ tỉnh ngoài vào địa bàn huyện qua địa phương mình
đang quản lý. Chú trọng thiết lập các chốt cấp xã kết hợp tuần tra vùng giáp ranh với
tỉnh ngoài; nắm tình hình tại các khu dân cư, ngõ, xóm, tổ dân phố, thôn; có phương
pháp phù hợp để yêu cầu người dân báo cáo, tố giác các trường hợp cố tình trốn
tránh, bao che, tiếp tay cho người từ tỉnh ngoài vào địa bàn trong thời điểm hiện nay.
Yêu cầu các Phòng, ban, ngành huyện, Công an huyện, UBND các xã, thị
trấn, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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