
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 triển khai thực hiện ý kiến 

chí đạo của đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác phòng, 

chống COVID-19 

 

  

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Thông báo số 2085/TB-VP ngày 28/7/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến về một số nội dung liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch 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 triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 2085/TB-VP ngày 28/7/2020; đồng thời, 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

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

nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 huyện1. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan: 

- Giám sát cộng đồng phát hiện sớm người từ địa phương có ca COVID-19 

cộng đồng có mặt trên địa bàn và công tác tổ chức cách ly y tế tại nhà đúng quy 

định. 

- Huy động cả hệ thống chính trị (phải đến các thôn (TDP), trực tiếp người 

dân) vận động, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc cách ly y tế tại nhà. Tăng cường 

quản lý hộ tịch, hộ khẩu, phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố dịch tễ... Xử lý 

hoặc tham mưu xử lý nghiêm theo quy định các đối tượng không chấp hành hoặc 

chấp hành không đầy đủ quy định cách ly y tế tại nhà. Chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND huyện nếu thực hiện không kịp thời, lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc 

tổ chức, kiểm tra, giám sát đối tượng cách ly y tế tại nhà thuộc phạm vi quản lý. 

                                                           
1 Công văn số 1632/UBND-TH ngày 26/7/2020 của UBND huyện Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, 

chống COVID-19; Công văn số 1662/UBND-YT ngày 28/7/2020 của UBND huyện V/v tăng cường công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Công văn số 1665/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 huyện V/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở làm việc trên địa bàn 

huyện; Công văn số 1666/UBND-TH ngày 28/7/2020 của UBND huyện V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm 

bảo phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải hành khách. 
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3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

chủ động tham mưu rà soát, điều chỉnh, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập 

trung của huyện theo đúng quy định, đảm bảo đáp ứng kịp thời với công tác phòng 

chống dịch hiện nay.  

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

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; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

- Các ĐBP đóng chân trên địa bàn huyện;  

- 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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