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Quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 150-TB/TU,  
ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;
- Các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị hành chính, sự 
nghiệp trực thuộc Huyện ủy;
- Các ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

  

Ngày 27/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 150-
TB/TU “về chủ trương đón công dân Hà Nam từ thành phố Hồ Chí Minh, một  
số tỉnh phía Nam có dịch trở về địa phương và tăng cường các biện pháp  
phòng, chống dịch bệnh Covid-19” (viết tắt là Thông báo số 150-TB/TU); Ban 
Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp,  các 
ngành trong huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 150-
TB/TU, cụ thể như sau:

1- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 150-TB/TU, ngày 
27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chủ trương đón công dân Hà Nam từ  
thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Nam có dịch trở về địa phương và tăng  
cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Tiếp tục triển khai thực 
hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch, không để dịch lây lan ra cộng 
đồng từ người trở về từ vùng có dịch. 

2- Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện xây dựng Kế hoạch cụ 
thể và chuẩn bị thật tốt các điều kiện đón công dân Lý Nhân từ thành phố Hồ 
Chí Minh và một số tỉnh phía Nam có dịch về huyện. 

3- Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, chỉ đạo Đài Truyền thanh 
huyện, các cơ quan trong khối tư tưởng - văn hóa làm tốt hơn nữa công tác 
tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện thông điệp 5K theo 
khuyến cáo của ngành y tế.



4- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thường 
xuyên nắm tình hình, tham gia giám sát, quản lý người từ vùng có dịch về 
địa phương; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện 
thông điệp 5K.

5- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công 
tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai công tác chuẩn bị đón công dân từ các 
vùng có dịch về địa phương theo chỉ đạo của UBND huyện và Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

6- Giao Văn phòng Huyện ủy phối hợp các cơ quan liên quan đôn đốc, 
theo dõi việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 150-TB/TU, ngày 
27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng hợp tình hình báo cáo Thường 
trực Huyện ủy.

Yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên, (để thực hiện)
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
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