
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 765/UBND-TH 
 

Về việc triển khai thực hiện Công văn 

số 2879/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                        

               Trà Cú, ngày 21 tháng 7 năm 2021 

             

 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng phòng, ban, ngành huyện; 

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

 

Thực hiện Công văn số 2879/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 (đính kèm), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tất cả người dân từ ngoài tỉnh về 

cư trú trên địa bàn huyện đều phải thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly tập 

trung của huyện và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo quy định. Trường hợp 

người từ ngoài tỉnh về đến Trạm y tế khai báo y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

Covid-19 xã, thị trấn giữ tại Trạm y tế, đồng thời trình Ủy ban nhân dân huyện 

đưa vào cách ly tập trung theo quy định. Đối với những người ngoài tỉnh về được 

các chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh giữ lại thì huyện sẽ tổ chức xe đưa về các 

khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.  

2. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với 

Phòng Văn hóa và Thông tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống 

truyền thanh huyện, xã, thị trấn nội dung theo khoản 1, Công văn số 2879/UBND-

KGVX ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến tất cả cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và mọi người dân biết để thực hiện. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương thông báo đến 

Ban nhân dân, các chi, tổ hội, đoàn thể ấp, khóm, hộ gia đình, mọi người dân trên 

địa bàn nắm để thông tin đến người thân, bạn bè đang lao động, làm việc ngoài 

tỉnh biết việc thực hiện cách ly tập trung đối với tất cả người dân ngoài tỉnh về cư 

trú trên địa bàn huyện Trà Cú. 
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4. Các phòng, ban, ngành huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công 

chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. 

Trong tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ Covid-19 huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NCTH.                                                                                                                                                                                                            

CHỦ TỊCH 
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