ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1987 /UBND-VP

Bảo Yên, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường kiểm soát
người từ vùng dịch vào địa
bàn huyện để phòng, chống
dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Công an huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các các xã, thị trấn.
Theo thông tin của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay Lào Cai
có khoảng 32 công dân xuất phát từ Bình Dương bằng xe máy trở về Lào Cai, với
15 xe máy, chia thành 2 nhóm, chủ yếu công dân của huyện Bảo Yên, dự kiến ngày
07/10/2021 sẽ trở về đến Lào Cai. Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch
COVID-19, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ
đạo tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
1. Giao cho Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn:
Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các đơn vị y tế tăng cường điều tra, truy vết
thần tốc, xác minh nơi lưu trú, cư trú của các trường hợp trở về từ vùng dịch để tổ
chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.
Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác quản lý tạm vắng, tạm trú
trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện các trường hợp đến/trở về từ vùng dịch
bệnh.
Chỉ đạo các Chốt kiểm soát dịch bệnh trên Quốc lộ 70 (Phúc Khánh), Quốc
lộ 279 (Nghĩa Đô) kiểm soát chặt người và phương tiện qua Chốt, tuyệt đối không
để lọt người từ vùng dịch qua chốt mà chưa được kiểm soát.
2. Trung tâm Y tế
- Phối hợp với lực lượng Công an tăng cường điều tra, truy vết thần tốc, xác
minh nơi lưu trú, cư trú của các trường hợp trở về từ vùng dịch.
- Tăng cường công tác giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm toàn bộ các trường hợp
trở về từ vùng dịch theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Y tế; bảo đảm vật tư, trang thiết
bị y tế được cung ứng đầy đủ cho công tác phòng, chống dịch.
3. UBND các xã, thị trấn
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- Đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID19 tại các thôn bản, tổ dân phố, phát huy vai trò của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân
phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ
tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình hình từng nhà, từng
người, tình hình người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có biện pháp phòng
chống dịch thích hợp, kịp thời.
- Chủ động liên hệ với người quản lý các đoàn để hướng dẫn các đoàn khai
báo y tế tại các chốt kiểm soát và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
theo quy định.
- Tăng cường vận động Nhân dân không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục
thực hiện đúng, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19; vận động quần
chúng Nhân dân tăng cường cảnh giác, phát hiện và báo kịp thời cho chính quyền
địa phương các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương để có biện pháp xử lý.
Căn cứ nội dung văn bản, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH.
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