
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN PHỦ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ^ ^ ^ /U B N D -V P   ̂Phủ Tân, ngàyẮ.%thảng 7 năm 2020
V/v tăng cường kiểm soát xuất nhập 

cảnh và đẩy mạnh các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các Ban, ngành, đoàn thế huyện;
- ủ y  ban nhân dân các xã, thị trấn;

Căn cứ Công văn số 782/ƯBND-KGVX ngàỵ 27/7/2020 của ủ y  ban nhân 
dân tỉnh An Giang về việc tăng cường kiếm soát xuất nhập cảnh và phòng, chống 
dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn 878/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc 
thực hiện Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc 
gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19,

Chủ tịch Úy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thế 
và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các công việc như sau:

1. Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thế và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 
Khấn trương rà soát tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động (ke cả nhân 
dân đi tham quan du lịch) trở về từ Đà Nang, Quãng Ngãi kế từ ngày 12 tháng 7 
năm 2020 phải thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế hoặc thông qua phần mềm ứng 
dụng của Bộ Y tế và cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định, tránh tiếp xúc với 
người xung quanh; khi có các triệu chứng đau họng, ho, sốt hoặc khó thở, yêu cầu 
khai báo ngay cho cơ sở y tế tại địa phương đế được lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ kịp 
thời. Đồng thời, lập danh sách gửi báo cáo hàng ngày về phòng Y tế huyện, Công 
an huyện đê tông họp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo.

2. Phòng Văn hóa -  Thông tin, Đài truyền thanh huyện: Phối họp với 
ngành Y tế tăng cường thông tin, tuyền truyền trên đài truyền thanh về các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 như luôn đeo khấu trang khi ra khỏi nhà, vệ 
sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn, không tụ tập đông người nơi công cộng ...; 
đăng tải các thông tin về tình hình dịch bệnh trong nước chính xác, kịp thời, để 
người dân không hoang mang lo lắng.

3. Công an huyện: Tiếp tục chỉ đạo công an các xã, thị trấn quản lý chặt 
công tác tạm trú, tạm văng và cư trú trên địa bàn; tăng cường rà soát người nước 
ngoài đến cư trú, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ, xử lý vi phạm đối với người cư trú, 
tạm trú bât hợp pháp tại địa phương. Xử lý nghiêm những trường hợp khai báo 
không trung thực, không phôi hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 
quy định, đưa thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch 
bệnh.

4. Phòng Y tế: Tham mưu UBND huyện củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 huyện; đồng thời phối hợp Trung tâm Y tế kịp thời



hướng dẫn và kiểm tra các xã, thị trấn về việc giám sát, phát hiện, xử lý và điều trị 
khi có người nghi ngờ mắc bệnh.

5. Trung tâm Y tế:
- Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

thường xuyên trao đổi thông tin, theo dõi và cập nhật tình hình dịch bệnh; đồng 
thời, phôi hợp với các ngành liên quan thực hiện nghiêm các quy định về các biện 
pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành;

- Trien khai áp dụng đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch theo Quyết 
định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 về việc ban hành “Bộ Tiêu chí Bệnh viện 
an toàn phòng chổng dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”. 
Đồng thời, lập danh sách theo dõi tất cả nhân viên y tế và người bệnh liên quan đến 
thông báo của Bộ Y tế và những người có yếu tố dịch tễ, nếu phát hiện các trường 
họp nghi ngờ mắc bệnh tổ chức cách ly, quản lý kịp thời, tuyệt đối không để tình 
trạng phát hiện muộn ca bệnh.

6. Phòng Tài chính -  K ế hoạch: đảm bảo đầy đủ kinh phí phòng, chống 
dịch COVID-19 trong tình hình mới.

7. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn không được chủ quan, lơ là trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
các xã, thị trấn và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 
hướng dẫn của ngành Y tế;

- Tuyên truyền để người dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy 
đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Vận động quần chúng nhân dân 
phát hiện sớm các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép hoặc tạm trú, 
lưu trú bất hợp pháp tại địa phương, kịp thời thông tin cho chính quyền địa phương 
để xử lý, tổ chức cách ly và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
theo quy định.

- Khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép phải liên hệ, phôi hợp 
với các ngành có liên quan thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh và cách ly 
phù hợp.

Chủ tịch ƯBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện 
và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức 
văn này./.

Nơi nhận:
-  N hư  trên;
- TT HU, H Đ N D , U B N D  huyện;
- Thành viên  B C Đ  C ov id -19  huyện;
- Lưu: VT.
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