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DỊCH COVID-19 HUYỆN

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

Số          /TB-BCĐ Thanh Hà, ngày 07 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tăng cường khai báo, kiểm soát người từ tỉnh/ thành phố khác, 

vùng có dịch vào huyện Thanh Hà

Hiện nay, nhiều người dân tại các tỉnh/ thành phía Nam đang di chuyển 
về quê với số lượng người rất lớn, trong đó có những người quê Thanh Hà trở 
về huyện. Trong khi các tỉnh, thành phía Nam là nơi dịch bệnh vẫn còn diễn 
biến phức tạp, sẽ là nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không 
được kiểm soát chặt chẽ. Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh từ bên 
ngoài. Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-
19 huyện thông báo:

1. Người từ tỉnh/ thành phố khác về huyện Thanh Hà (kể cả người Hải 
Dương trở về từ tỉnh ngoài) phải khai báo đầy đủ, kịp thời, trung thực với Trạm 
y tế các xã, thị trấn, Tổ COVID cộng đồng để được hướng dẫn các biện pháp 
phòng, chống dịch.

2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ những trường hợp từ 
tỉnh/ thành phố khác về địa phương. Xử lý nghiêm các trường hợp không khai 
báo hoặc khai báo chậm.

- Ngoài việc khai báo của người dân, phải kiểm tra các kết quả xét 
nghiệm, chứng nhân tiêm chủng (nếu có) và việc áp dụng các biện pháp cách 
ly, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu theo đúng quy định tại Công văn số 775/UBND-
VP ngày 02/10/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Trường hợp có 
vướng mắc phải báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo huyện để xử lý.

- Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện kêu gọi người 
dân về từ các tỉnh/ thành phía Nam, các vùng có dịch nêu cao trách nhiệm với 



bản thân và cộng đồng, chủ động khai báo y tế chậm nhất sau 02h kể khi về đến 
gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Đề nghị nhân dân thông tin về các trường hợp không khai báo, trốn khai 
báo, khai báo chậm đến các cơ quan chức năng. Địa chỉ tiếp nhận khai báo: 
Trưởng thôn, khu dân cư, Tổ COVID cộng đồng, Tổ an toàn COVID (do 
UBND các xã, thị trấn cung cấp số điện thoại), Trạm Y tế các xã, thị trấn.

Đây là thời điểm nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, đề nghị nhân dân huyện 
và các cơ quan, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn, các thôn, khu dân cư, 
các lực lượng chức năng chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- UBND, BCĐ các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Đài phát thanh huyện, Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: BCĐ.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Phạm Văn Mạnh
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