
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

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

Số:               /UBND-YT
V/v tăng cường các biện pháp

phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

          Thanh Miện, ngày        tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị 
trấn.

Thực hiện Công văn số 3181/UBND-VP ngày 28/8/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Để giữ vững thành quả chống dịch trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu 
cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn nêu cao tinh thần cảnh 
giác, không được lơ là chủ quan, cần tăng cường và kiên quyết thực hiện tốt một 
số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y 
tế và các qui định của tỉnh, của huyện. 

2. Siết chặt công tác quản lý và thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các Chốt kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ người ngoài tỉnh vào địa bàn, người 
từ vùng dịch trở về, kiên quyết không bỏ lọt những người từ vùng có dịch trở về 
mà không được kiểm soát, giám sát, đây là biện pháp phòng chống dịch rất quan 
trọng không đề xâm nhập mầm bệnh mới vào địa bàn huyện, cần tăng cường 
thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát công tác quản lý phòng, chống dịch 
tại các điểm giao hàng, chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tiện ích nhất là trong dịp 
nghỉ Lễ, ngày cuối tuần.

3. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Tổ Covid cộng đồng 
nhằm phát hiện sớm các trường hợp ho, sốt và người mua thuốc họ sốt, người về 
từ vùng có dịch... lấy mẫu xét nghiệm ngay cho các trường hợp nêu trên nhằm 
kịp thời phát hiện mầm dịch (nếu có) để thần tốc khoanh vùng dập dịch.

4. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể 
Nhân dân nếu không có việc thật sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không đi ra 
khỏi địa bàn tỉnh, đến vùng có dịch; không để xảy ra tình trạng tụ tập ăn uống, 
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gặp mặt dịp nghỉ lễ Quốc khánh (02/9) để phòng tránh lây nhiễm COVID-19. 
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp 
hành Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế theo quy định (kể cả người đã tiêm đủ 2 liều 
vắc xin).

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị 
trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế Hải Dương;
- Thường trực Huyện ủy ;
- Thường trực HĐND huyện ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Khổng Quốc Toản
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