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         Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 114/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND 

tỉnh về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ 

huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và Công số 386/SGDĐT-VP ngày 15/02/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc lùi thời gian nhập học sau tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021, nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, chủ động không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn, Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện triển khai thực hiện nghiêm 

nội dung chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 386/SGDĐT-VP 

ngày 15/02/2021 trong đó tăng cường tuyên truyền học sinh, học viên các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh nhất là không tập trung đông người, hạn chế du 

lịch, di chuyển đến những nơi có dịch, ngoại tỉnh trong dịp tết Nguyên đán kéo 

dài.  

 Chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường nắm rõ thông tin di chuyển trong dịp 

Tết (đặc biệt các trường hợp du lịch ngoài tỉnh) của cán bộ quản lý, giáo viên, 

phụ huynh và học sinh trong thời gian nghỉ Tết vừa qua để chủ động áp dụng 

các biện pháp phòng chống dịch khi cần thiết. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện 

 Thông tin trên hệ thống truyền thanh huyện và xã, thị trấn về thay đổi thời 

gian nhập học của học sinh sau Tết nguyên đán đồng thời tăng cường công tác 

tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh, khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động tập trung đông người, du lịch 

trong dịp Tết... 

 Yêu cầu “Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm 

Y tế xã, thị trấn hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai 



báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe”. 

Tăng cường tuyên truyền người dân phát hiện sớm, báo cho chính quyền địa 

phương các trường hợp đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nhưng 

trốn tránh, không khai báo để giám sát, quản lý lấy mẫu xét nghiệm theo quy 

định. 

 3. Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo tổ truy vết huyện tăng cường điều tra, 

truy vết, xử lý ngay các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc Covid-19 để báo ngay 

cho Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện có biện pháp xử lý kịp thời. 

 4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

 Phối hợp với Công an huyện, ngành Y tế tăng cường rà soát các trường 

hợp đi về từ huyện Cầm Giảng, Hải Dương từ ngày 15/01/2021 đến nay để tổ 

chức lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức giám sát sức khỏe và thực hiện lấy mẫu (cả 

thành viên sống cùng trong cùng  gia đình) một cách triệt để. 

 Tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử phạt đối với các trường hợp không chấp 

hành biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như không đeo khẩu trang khi ra 

khỏi nhà,... tuyên truyền người dân quản lý các em học sinh, sinh viên để đảm 

bảo phòng, chống dịch trong dịp nghỉ tết kéo dài. 

 5. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

đoàn thể cấp huyện phối hợp cùng chính quyền địa phương tăng cường tuyên 

truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, hỗ trợ giám sát địa bàn dân cư, phát hiện sớm các trường hợp nhập 

cảnh, tạm trú trái phép về trên địa bàn để kịp thời xử lý theo quy định. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc./.  

    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CTTĐT, Fanpage huyện; 

- Lưu: VT.  
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Hồ Trường Huấn 
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