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V/v tăng cường công tác phòng chống 
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253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn 

phòng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Mặt trận tổ quốc, các cơ quan đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn huyện 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 253/TB-VPCP ngày 26/7/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ Văn bản số 

5625/UBND-VX1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v tăng cường công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 26/7/2020 của Văn phòng Chính phủ (sao gửi 

kèm theo các Văn bản này).  

Để chủ động và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn huyện, hạn chế sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. UBND 

huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn; các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện khẩn trương, nghiêm túc 

thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn; các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện  

- Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện 

nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng chính 

phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và Thông báo số 253/TB-VPCP 

ngày 26/7/2020; Văn bản số 5625/UBND-VX1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc (được sao gửi kèm theo), tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh 

giác. 

- Tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị và nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy 

định về phòng chống dịch Covid-19. Vận động quần chúng nhân dân thông báo kịp 

thời cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng khi phát hiện các trường 

hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý. 

- Tuyên truyền người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn 

chế đi du lịch, nhất là những vùng du lịch đang có dịch bệnh Covid-19; hạn chế đi 

công tác và những công việc không cần thiết khác tại nơi đang có dịch bệnh. 
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Những người đi du lịch, đi công tác về hoặc đến từ vùng đang có dịch thực hiện 

theo dõi sức khỏe theo quy định và phải khai báo y tế; trong trường hợp cần thiết 

sau khi điều tra dịch tễ có yếu tố liên quan với các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ 

Covid-19 có thể áp dụng biện pháp cách ly phù hợp theo quy định; nếu có biểu 

hiện ho, sốt, khó thở…cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất (từ Trung tâm Y tế huyện 

trở lên) để khám và làm xét nghiệm. 

2. Công an huyện 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú 

bất hợp pháp trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, 

lưu trú trên địa bàn huyện, đặc biệt các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh 

nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ… 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn quản lý chặt công tác quản lý tạm trú, tạm 

vắng và cư trú trên địa bàn. Lập danh sách tất cả những người nhập cảnh trái phép 

lưu trú, cư trú tại địa bàn; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức cách ly, điều 

tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

- Vận động quần chúng nhân dân phát hiện, báo ngay cho cơ quan công an 

khi có người nhập cảnh trái phép và tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng đưa 

người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch 

Covid-19 gây hoang mang trong dư luận. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

 - Tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm với tất cả các trường hợp có 

triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giám sát 

trên diện rộng để phát hiện nguồn lây; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử 

lý triệt để các ổ dịch. 

- Chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo phòng hộ cho cán bộ y tế khi thực hiện 

khám chữa bệnh cho các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở… 

- Chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn tuân thủ các quy trình khám chữa bệnh 

theo quy định của Bộ y tế. Theo dõi, rà soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các 

thôn, xóm, hộ gia đình; báo cáo tình hình dịch bệnh thoe quy định. 

  4. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

  Chủ động theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo huyện để kịp 

thời chỉ đạo. 

5. Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện 

Xây dựng các quy trình phòng chống dịch trong các nhà trường đảm bảo an 

toàn theo hướng dẫn Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn. 

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên các phương tiện giao thông vận tải công cộng, bến xe… 

  7. Phòng Văn hóa-TT; Trung tâm Văn hóa-TT-TT 
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- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống bệnh Covid-19 để 

nâng cao ý thức của nhân dân trên các kênh truyền thông như: Cổng thông tin điện 

tử, phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu... 

- Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tập trung các nội dung: tình 

hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại trên thế giới, các địa phương trên địa bàn cả 

nước; có biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người dân... 

8. Mặt trận tổ quốc, các cơ quan đoàn thể huyện 

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan đơn vị và 

đến người dân. 

- Chỉ đạo Mặt trận địa bàn và các tổ chức đoàn thể ở thôn, cùng tham gia với 

các cấp, các ngành để phát hiện và khai báo kịp thời đối với các trường hợp đến và 

đi từ vùng có dịch trở về địa phương để xử lý kịp thời, khống chế không để dịch 

lan rộng trong cộng đồng. 

9. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện theo Quyết định  tiếp tục tăng cường 

sự lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xuống địa bàn được phân công kiểm tra, giám sát để 

kịp thời điều chỉnh các cơ quan, địa phương mình phụ trách thực hiện nghiêm túc 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện phòng chống dịch. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT HU; TT HĐND huyện (b/c); 

- UB MTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND & UBND huyện;  

- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Như kg; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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