ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Số: 361/UBND-VP

Quỳnh Nhai, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường thực hiện biện pháp
khai báo y tế phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Trước tình trạng người dân và một số cán bộ, công chức, viên chức ra
khỏi địa bàn tỉnh Sơn La trong thời gian nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021
khi trở về cơ quan, đơn vị và địa phương không thực hiện khai báo y tế hoặc
khai báo y tế không trung thực. Để đảm bảo công tác kiểm soát dịch bệnh
Covid-19 đạt hiệu quả, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện. Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã: Rà soát tất
cả cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị ra khỏi địa bàn tỉnh Sơn La về quê,
thăm thân trong thời gian nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 trở về cơ quan,
đơn vị công tác nghiêm túc thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế.
2. Chủ tịch UBND các xã; Tổ Trưởng tổ phụ trách các xã về chỉ đạo,
đôn đốc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo Quyết định số
311/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Chủ tịch UBND huyện)
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc rà soát, tuyên truyền đến các bản,
xóm, hộ gia đình có người thân đi lao động, nghỉ tết, thăm thân ngoài tỉnh Sơn
La trở về địa phương đến cơ sở y tế gần nhất thực hiện khai báo y tế để được
hướng dẫn, theo dõi sức khỏe tại gia đình và cộng động.
- Nghiêm túc thực hiện Công văn số 253/UBND-VP ngày 01/02/2021 của
Chủ tịch UBND huyện về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy cán bộ, công chức, viên chức của đơn
vị trốn tránh việc khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.
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