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- Các phòng, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị 

cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, Văn bản 5789//UBND-VX1 ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ 

Quốc khánh 02/9, căn cứ vào tình hình cụ thể. Ủy ban nhân dân huyện giao: 

 1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, cập 

nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện trong dịp nghĩ lễ Quốc 

khánh 02/9 để tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 huyện chỉ đạo, điều hành đáp ứng kịp thời, hiệu quả với các diễn biến 

của dịch bệnh. 

2. Công an huyện: Tiếp tục phát huy các chốt kiểm soát nghiêm ngặt, rà soát 

chặt chẽ hơn nữa người đến/về trên địa bàn, nhất là từ các vùng có dịch; Chủ động 

trong việc phối hợp với Chốt kiểm soát liên ngành, Phòng PV01, PC08 kiểm tra, xác 

thực thân nhân, địa chỉ thường trú/tạm trú, sau đó thông báo cho Công an cấp xã, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp xã và thân nhân, gia đình của 

công dân thống nhất đón công dân tại địa điểm phù hợp, đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch và thực hiện cách ly ngay sau khi đón nhận. Trường hợp công dân không 

còn thân nhân hoặc không xác định được địa chỉ thường trú/tạm trú thì phối hợp với 

Công an tỉnh chủ động quyết định bố trí đưa vào cơ sở cách ly tập trung gần nhất, 

phù hợp. Tiếp tục phát huy các chốt kiểm soát nghiêm ngặt, rà soát chặt chẽ hơn nữa 

người đến/về trên địa bàn, nhất là từ các vùng có dịch.  

 3. Các phòng, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cấp huyện; Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn: 

  - Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 tỉnh hiện hành (Nhất là Văn bản số 5388/UBND-VX1 ngày 17/8/2021 của 

UBND tỉnh về  áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ khu vực có 

dịch COVID-19 đến/về địa phương). 

 - Yêu cầu thực hiện thông điệp 5K; kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội, tập 

trung đông người không cần thiết, các hoạt động tại các khu vực công cộng, các cơ 

sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh. Tuyệt đối không để xảy 



ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, 

bùng phát. Kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch về địa phương. Phát huy hơn nữa 

vai trò của Tổ phòng chống COVID dựa vào cộng đồng. 

 - Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 các cấp tổ chức ứng trực 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề 

phát sinh trước diễn biến dịch bệnh. 

- Quán triệt cán bộ công nhân, viên chức trong các ngày nghỉ phải thực 

hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, sáng thứ 2 ngày 6/9/2021 

trước khi đến cơ quan làm việc yêu cầu 100% cán bộ, công nhân viên chức phải 

thực hiện khai báo y tế bắt buộc về thời gian, lịch trình sinh hoạt trong 4 ngày 

nghỉ. 

 - Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn; tăng 

cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng 

chống dịch, không cho tụ tập đông người tại các khu vực công cộng, các cơ sở 

vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh; xử lý nghiêm theo pháp 

luật các trường hợp vi phạm. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PC dịch bệnh Covid -19 tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- TT: Huyện ủy- HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo PCD huyện theo Quyết định số 

4086/QĐ-UBND ngày 25/8/2021;     

- Lưu: VT/UBND. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                        KT. CHỦ TỊCH 

                       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Phan Hồng Yến 
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