
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND-TH Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2020 
Về việc tiếp tục thực hiện một số 

biện pháp về phòng, chống dịch 

COVID-19 

 

 Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 

2750/UBND-KGVX ngày 29/7/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc 

khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công văn 

số 2755/UBND-KGVX ngày 30/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, 

quản lý các trường hợp đã từng đến các khu vực có ca mắc COVID-19; Công văn 

số 2783/SYT-NVYD ngày 29/7/2020 của Sở Y tế về việc xét nghiệm cho đối 

tượng có nguy cơ cao với COVID-19 (có các văn bản gửi kèm); 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Y tế tại các 

văn bản nêu trên và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện1, không lơ là, chủ quan để 

dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các 

biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân đề cao cảnh giác chủ động và tự giác thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện 

giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay 

thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…  

2. Rà soát lại các cuộc họp, hội nghị, hoạt động tập trung đông người, nếu 

chưa thật sự cần thiết thì tạm dừng; trường hợp tổ chức thì phải đảm bảo nghiêm 

công tác phòng, chống dịch (đo thân nhiệt, sắp xếp vị trí ngồi giãn cách theo quy 

định, đeo khẩu trang…). Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Công an huyện phối hợp với ngành Y tế 

tiến hành rà soát,  quản lý các trường hợp đã từng đến các khu vực có ca mắc 

COVID-19 và nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế, Sở Y tế, các trường hợp 

                                                           
1 Công văn số 1687/UBND-TH ngày 29/7/2020 của UBND huyện về việc tiếp tục thực hiện ý kiến chí đạo của Thủ 

tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. 



2 
 

tiếp xúc gần, các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần để phân loại, 

thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Giao phòng Y tế theo dõi, tổng hợp tình hình và báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

- Các ĐBP đóng chân trên địa bàn huyện;  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Trung tâm VH, TT, DL & TT (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Châu Ngọc Lân 
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