ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÔNG GIANG

CỘNG

#SoKyHieuVanBan

Cơ quan: Văn phòng Hộ
đồng nhân dân và Ủy ba
nhân dân, Huyện Đông
Giang, Tỉnh Quảng Nam
Email:
vphdndubnddonggiang@
quangnam.gov.vn
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Thời gian ký: 05.10.202
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
09:58:22 +08:00
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V/v thực hiện hướng dẫn tạm thời về
các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 trong việc quản lý
đi lại của người dân từ các tỉnh,
thành phố đến Quảng Nam và ngược
lại

Kính gửi:
- Các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Hướng dẫn số 6877/HD-UBND ngày 01/10/2021 của UBND
tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của
người dân từ các tỉnh, thành phố đến Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn
hiện nay; Công văn số 6827/CV-UBND-KGVX V/v tổ chức giao thông, kiểm
soát phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Ủy ban
nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã,
thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến
Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay theo đúng hướng dẫn nêu trên
của UBND tỉnh; trong đó tập trung một số nội dung sau:
1. Giao Công an huyện chỉ đạo các Chốt kiểm soát tăng cường lực lượng
trực, tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào địa bàn, kiểm tra kỹ các loại giấy tờ,
đảm bảo các điều kiện quy định tại Hướng dẫn nêu trên mới cho lưu thông; thực
hiện việc khai báo y tế đầy đủ, chính xác, chặt chẽ; tuyệt đối không chủ quan, mất
cảnh giác trong tình hình hiện nay.
2. Giao Trung tâm Y tế huyện theo dõi, hướng dẫn cụ thể việc tổ chức cách
ly y tế, theo dõi sức khỏe đối với người đến/về từ các địa phương khác; tổ chức
lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp theo quy định của Hướng dẫn nêu trên và
những trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh.
3. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cách
ly tập trung công dân về từ các vùng dịch theo quy định.
4. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình xây
dựng chuyên mục phát sóng thường xuyên trên sóng Truyền thanh của huyện; tổ
chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân
dân biết, thực hiện các thủ tục để lưu thông được thuận lợi.
5. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khẩn trương cụ thể hóa Công văn
số 6827/CV-UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh tổ chức giao thông,
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kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô
để phù hợp thích ứng an toàn, linh hoạt an toàn với dịch trong tình hình hiện nay.
6. UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền
theo hướng dẫn nêu trên; tăng cường chỉ đạo Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng,
chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ các
trường hợp chuẩn bị về từ khu cách cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi
lưu trú; theo dõi, giám sát chặt người về từ các địa phương khác; tuyệt đối không
được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong tình hình hiện nay.
Đề nghị các ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực
hiện, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND huyện, Ban
Chỉ đạo cấp huyện xem xét, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CPVP;
- Lưu VT, TH (Trinh).
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