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V/v thực hiện một số biện pháp 

khẩn cấp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày 31 tháng 5  năm 2021 

 
 

       Kính gửi:  

-  Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể; 

- Các thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện; 

- Các phòng, ban cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Các cơ quan đóng trên địa bàn; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 4170/CV-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo công 

tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp 

khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (được sao gửi kèm theo). 

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện, Chủ tịch 

UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện yêu cầu các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện khẩn cấp các nội dung như sau: 

 1. Kể từ 0h00 ngày 31/5/2021: 

a) Áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung theo quy định (21 ngày) đối 

với người đến/về Vĩnh Phúc từ các khu vực, điểm dịch và vùng phong tỏa hiện 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg thuộc thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31/5/2021 đến nay. 

b) Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quy định (14 ngày) và xét 

nghiệm đối với người đến/về Vĩnh Phúc từ các khu vực còn lại thuộc thành phố 

Hồ Chí Minh từ 14 ngày trở lại đây (từ ngày 17/5/2021 đến nay). 

 2. Giao Trung tâm Y tế huyện: 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện 

nghiêm công tác cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

theo đúng quy định của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-

19. 

 - Hàng ngày cập nhật và thông tin kịp thời về hướng dẫn cách ly đối với các 

khu vưc có ca bênh. 

 - Chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 với các trường hợp cách ly 

tập trung vào các ngày thứ nhất, thứ 7, 14 và 20; lấy mẫu 02 lần đối với các 
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trường hợp cách ly tại nhà vào các ngày thứ nhất và ngày kết thúc cách ly. Kết 

thúc cách ly đối với F2 khi F1 có kết quả xét nghiệm âm tính. 

 - Tiếp tục chỉ đạo triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở những nhóm 

có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn tỉnh. 

 3. Công an huyện: 

 - Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm 

trú bất hợp pháp trên địa bàn nhất là những người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh 

về và các vùng dịch của các tỉnh, thành. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được 

phép làm việc, lưu trú tại huyện, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các 

doanh nghiệp, trường học, khách sạn, nhà nghỉ,... 

 - Tiếp tục chỉ đạo Công an các xã, thị trấn quản lý chặt công tác quản lý 

tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn. Lập danh sách tất cả những người nhập 

cảnh trái phép lưu trú, cư trú tại địa bàn; phối hợp với ngành Y tế tổ chức cách 

ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

 - Vận động quần chúng nhân dân phát hiện, báo ngay cho cơ quan công an 

khi có người nhập cảnh trái phép và tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng đưa 

người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

 - Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về 

dịch COVID-19 gây hoang mang trong dự luận. 

 4. Giao các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của huyện (được tỉnh 

thành lập) tại điểm trọng yếu lối dẫn vào huyện tăng cường rà soát, kiểm tra thân 

nhiệt, khai báo y tế và tổ chức cách ly chặt chẽ theo quy định đốivới người dân 

đến/về từ các khu vực, điểm dịch thuộc các địa phương có dịch, đặc biệt các 

vùng phong tỏa theo Chỉ thị 16/CT-TTg thuộc thành phố Hồ Chí Minh. 

 5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 - Tăng cường kiểm tra, phát hiện người đến từ vùng dịch thực hiện cách ly 

chặt chẽ theo quy định. 

 - Chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo sẵn sàng 

tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung. 

 - Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không 

nghiêm túc thực hiện quy định phòng chống dịch tại các công viên - vườn hoa, 

các cơ sở lưu trú và các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch 

bệnh trên địa bàn. 

 - Vận động con em, người thân đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ 

Chí Minh tạm thời không về thành phố trong thời gian thành Phố Hồ Chí Minh 

thực hiện giãn cách xã hội. 

 6. Giao Phòng KT&HT, Phòng TC-KH, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 - Tiếp tục kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của từng 
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doanh nghiệp theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban 

Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chỉ đạo dừng hoạt động đối với 

các doanh nghiệp không đảm bảo an toàn theo quy định. 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan khẩn trương 

xây dựng kịch bản và diễn tập ứng phó với tình huống có ca bệnh trong các 

doanh nghiệp thuộc khu, cụm công nghiệp; Tiếp tục chỉ đạo việc lấy mẫu xét 

nghiệm sàng lọc diện rộng cho công nhân, người lao động của các doanh nghiệp. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;                           (Để b/c); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch & Phó CTUBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Xuân Bình 
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