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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM THỦY 

 

Số:  07/CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

            Cẩm Thủy, ngày 27 tháng 7 năm 2020 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CẨM THỦY điện: 

 

 - Trưởng các phòng, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 25/7/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Trong thời gian qua, 

dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, UBND huyện Cẩm 

Thủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, các phòng, ban, ngành 

cấp huyện, cấp xã và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã tích cực triển khai 

thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả cácgiải pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ta tiếp tục được 

kiểm soát, không để lây lan thứ phát trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch 

bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp; đặc biệt, sáng 

ngày 25/7/2020, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng tại 

Đà Nẵng (bệnh nhân số 416), nhưng chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Để 

chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh, đảm bảo 

hoàn thành mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát 

triển kinh tế -xã hội, Chủ tịch UBND huyện -Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện yêu cầu: 

1. Các cấp, các ngành, các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện 

tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, tích cực, đề cao 

cảnh giác, không chủ quan, lơ là trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19. 

Tuyên truyền, khuyến khích người dân đeo khẩu trang tại bệnh viện, bến xe, bến 

cảng, sân bay, trên phương tiện vận tải hành khách, các khu tập trung đông 

người và thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch như: Rửa tay 

bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,... 

2. Phòng y tế phối hợp với Trung tâm Y tế, các trạm y tế và các đơn vị 

liên quan tập trung kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các bến xe, trên các phương tiện vận tải hành khách, các bệnh viện, khu du lịch, 
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công sở … phát hiện những sơ hở, hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, 

chống dịch và nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 để có biện pháp chỉ đạo, khắc 

phục kịp thời, báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả thực hiện và đề xuất các 

biện pháp chỉ đạo quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan vào cộng đồng trên địa 

bàn. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục 

duy trì các cơ sở cách ly tập trung theo quy định. Công an huyện chủ trì phối 

hợp với các lực lượng chức năng với các địa phương chỉ đạo Công an cấp xã 

trong việc kiểm tra, giám sát các đối tượng từ nước ngoài vào địa bàn huyện, có 

biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng nhập cảnh trái phép theo quy định 

của pháp luật. 

4. Trưởng các, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, 

phường, thị trấn tổ chức giám sát, quản lý chặt chẽ tất cả các đối tượng trở về từ 

nước ngoài, đặc biệt là các đối tượng về nước qua các đường mòn, lối mở chưa 

thực hiện các thủ tục nhập cảnh và cách ly y tế.  

Đối với những người đi về từ vùng dịch Đà Nẵng, yêu cầu Tổ Giám sát 

thôn, làng, tổ phố và cấp xã tổ chức hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch hiệu quả tại gia đình theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

5. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch, đặc biệt là trên hệ 

thống phát thanh để nâng cao ý thức phòng chống dịch trong Nhân dân, tránh tư 

tưởng chủ quan, lơ là./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để BC); 

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (để BC); 
- Các PCT UBND huyện; 

- Các ngành, các đoàn thể; 
- Thành viên BCĐ (để thực hiện);    
- Các đơn vị y tế (để thực hiện);  
- UBND các xã/thị trấn (để thực hiện); 
-  Lưu: VT.                                                                                                                            

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Hoài 
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