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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

 

Số:           /UBND-VP 
V/v thực hiện nghiêm các chỉ đạo 

của TW, tỉnh, huyện trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phong Thổ, ngày        tháng      năm 2021 

 

    Kính gửi:  

                    - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các đồn biên phòng. 

 

Trước tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 

lường, nhất là số người về từ vùng dịch gia tăng, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, 

lây lan luôn thường trực. Đã phát hiện một số trường hợp công dân khai báo y tế 

không trung thực; trốn tránh cách ly; thông đồng khai báo y tế gian dối ..., gây 

khó khăn trong công tác quản lý, giám sát. Thực hiện Thông báo số 63/TB-

UBND ngày 26/5/2021; Công văn 1445/UBND-VX ngày 27/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu; Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lai Châu. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn các chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19; nội dung nào chưa làm, 

chưa báo cáo cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện 

nghiêm và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo huyện. Tuyên truyền, khuyến cáo cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không đi 

đến các vùng có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. 

- Giao UBND các xã, thị trấn chỉ đạo kiện toàn, kích hoạt ngay các tổ tự 

quản thôn, bản, tổ dân phố để thực hiện phương châm ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà, 

rà từng đối tượng’; chỉ đạo thực hiện rà soát, thống kê toàn bộ số công dân 

đi/đến/ở  từ các điểm, ổ dịch, vùng dịch trong nước , nhất là công dân trở 

về từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh... thời gian từ ngày 06/5 đến ngày 27/5/2021; 

thời gian báo cáo chậm nhất 11h ngày 01/6/2021, giao Trung tâm Y tế tổng hợp 

để báo cáo tỉnh theo quy định. 

2. Ngành Y tế tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ 

đạo huyện chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn huyện trong tình hình mới. 

- Tham mưu với BCĐ huyện thành lập đoàn kiểm tra thực hiện các quy 

định về phòng chống dịch trên địa bàn huyện như: không đeo khẩu trang, tụ tập 

đông người, việc chấp hành các biện pháp an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở 
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sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, HTX,...; phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

công an, tư pháp, UBND các xã thị trấn tham mưu cho BCĐ huyện ra quyết định 

xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch covid-19 (khai báo 

không trung thực, không khai báo y tế, không thực hiện các yêu cầu về cách ly, 

tái phạm nhiều lần,...);  

- Rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống 

dịch trên địa bàn huyện; chủ động tham mưu, đề xuất các phương án mua sắm bổ 

sung trang thiết bị, thuốc men y tế cho việc dự phòng, cách ly, điều trị để ứng phó 

với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc 

xin theo đúng đối tượng, thứ tự ưu tiên khi được phân bổ từ tỉnh. 

3. Phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối hợp với Đài TTTH huyện, UBND 

các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, đặc biệt là pháp luật 

liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực y tế; chủ động, tích cực hướng dẫn các xã 

các quy định về xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định, thẩm quyền. 

4. Công an huyện, các đồn biên phòng, .. UBND các xã biên giới tăng cường 

kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử 

lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp. Kiểm soát 

chặt chẽ đường mòn, lối mở, phát hiện kịp các trường hợp nhập cảnh trái phép 

vào địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm nhiều lần theo quy định; lập 

chuyên án điều tra xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép và tổ chức đưa người 

xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới (nếu có). 

5. BCH Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện tăng cường 

các lực lượng để tổ chức quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc cách ly người 

nhập cảnh, người về từ vùng dịch; có phương án điều tiết hợp lý việc tiếp nhận, 

phân loại sàng lọc, tổ chức cách ly, không để quá tải tại các khu cách ly; không 

để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung và lây lan ra cộng đồng. BCH Quân 

sự huyện chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan sẵn sàng kích hoạt các 

khu cách ly tập trung đã dự kiến, đáp ứng tình huống khẩn cấp. 

6. Đài TTTH huyện tăng cường công tác tuyên truyền kịp thời, chính xác, 

hiệu quả về công tác phòng, chống dịch, tránh đưa thông tin thụ động, một chiều, 

đánh giá khách quan, trung thực để nhân dân hiểu được, biết được về tình hình 

dịch bệnh, các biện pháp, trách nhiệm phòng, chống dịch; truyền cảm hứng để 

nhân dân thêm tin tưởng, ủng hộ, tích cực hợp tác, tự giác thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch theo tinh thần “dân hiểu, dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng thành quả”. 

- Kịp thời đăng tải việc xử lý vi phạm của tất cả các tổ chức, cá nhân trên 

trang thông tin điện tử của huyện và tuyên truyền trên hệ thông phát thanh. 

7. Phòng LĐTBXH huyện chủ trì, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, UBND 

các xã, thị trấn và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát quản lý chặt 

chẽ các trường hợp chuyên gia, lao động người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn 

huyện thực hiện các công trình, dự án; tăng cường kiểm tra, yêu cầu các nhà máy, 
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cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-

19; chấp hành nghiêm quy định về khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao 

động. Chủ động tham mưu cho UBND huyện dừng hoạt động khi cơ sở, doanh 

nghiệp, HTX không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ 

thống. 

8. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, các trường THPT, PTDTNT, Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện chỉ đạo cán bộ giáo viên, học sinh hạn chế đi/đến các 

vùng dịch trong dịp nghỉ hè, đặc biệt quản lý chặt chẽ các học sinh lớp 9, 12, các 

cán bộ giáo viên làm công tác thi hạn chế đi lại, không tụ tập đông người ngoài 

cở sở giáo dục, không đi ra khỏi địa phương cho đến khi tham dự xong kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

9. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống 

dịch tại địa phương, nhất là thông điệp 9K của Bộ Y tế; kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các yêu cầu theo quy định về phòng chống dịch tại địa phương mình. 

- Chỉ đạo các lực lượng tại địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử 

lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu tra, tụ tập đông người; việc tuân thủ 

quy định tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: 

Khu vui chơi, giải trí, karaoke, mát-xa, xông hơi, phòng tập gym, quán bar, điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, điểm cung cấp dịch vụ internet, bi-a, thẩm mỹ, 

spa; phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của huyện tham mưu xử lý 

các trường hợp trốn tránh cách ly, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung 

thực, không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

10. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện tăng cường chỉ đạo thực 

hiện công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát tại 

cơ sở; kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích; nhắc 

nhở phê bình, đề xuất xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân lơ là, thực hiện chưa 

tốt, vi phạm quy định phòng, chống dịch; cập nhật, báo cáo và xử lý những vấn 

đề phát sinh trên nhóm Zalo Ban chỉ đạo huyện.  

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các đồn biên phòng đóng trên 

địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như Kg; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vương Thế Mẫn 
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