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THÔNG BÁO  

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19;  Công văn số 51/UBND-

KGVX  ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; 

Để tăng cường và thực hiện tốt các biện pháp công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của các bộ ngành trung ương 

và chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Lãnh đạo Ban đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý tiếp tuc̣ quán triệt đến toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; cần bám sát diễn biến tình hình dịch 

trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống; thực hiện nghiêm túc các 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như: 

- Nâng cao ý thức tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng (giữ vệ 

sinh, đeo khẩu trang nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công 

cộng, giảm tụ tập, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, ăn uống lành mạnh, rèn 

luyện sức khỏe) và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng về 

phòng, chống  dịch Covid-19. 

- Thường xuyên rửa tay sát khuẩn, theo dõi, kiểm tra thân nhiệt; chủ động 

khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt thì cần thông 

báo để được kiểm tra, xét nghiệm. 

2. Trung tâm Quản lý cửa khẩu: Chủ động phối hợp với các lực lượng 

chức năng trong khu vực cửa khẩu, các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi thực 

hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong khu vực 

các cửa khẩu đã hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; duy trì hoạt 
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động hiệu quả các chốt dã chiến để kiểm tra thân nhiệt toàn bộ các đối tượng ra 

vào cửa khẩu.  

Lãnh đạo Ban yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn,Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu, quán triệt đến toàn thể CCVCNLĐ thuộc bộ phận mình phụ trách 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
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