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phòng chống dịch và kiểm soát người từ 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hạ Hòa, ngày           tháng 7 năm 2021 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  
 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó 

lường, nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

16/CT-TTg;  khả năng dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện rất cao do một 

bộ phận người dân trở về từ vùng dịch qua nhiều con đường khác nhau, khó kiểm 

soát và chưa tự giác khai báo y tế...Mặc dù, UBND huyện đã ban hành các văn 

bản phòng chống dịch, kích hoạt nhiều biện pháp tuyên truyền, kiểm soát dịch 

bệnh nhưng một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo của 

UBND huyện; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và công tác giám sát cộng 

đồng trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch còn hạn chế. 

Để thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ trong công tác 

phòng chống dịch, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, ngoài thực hiện 

các nội dung đã chỉ đạo, phải nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nắm bắt đầy đủ, sâu sắc và nghiêm túc quán triệt đến cán bộ, công 

chức, người lao động của đơn vị và nhân dân trên địa bàn các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19 (có danh mục kèm văn bản 

kèm theo). Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính 

quyền cơ sỏ trong công tác phòng chống dịch Covid-19; quyết liệt hơn nữa trong 

công tác chỉ đạo, thường xuyên bám sát cơ sở, bám sát tình hình thực tế để thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch. Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã thị trấn chịu trách nhiệm người đứng 

đầu trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về hiệu quả công tác phòng 

chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

2. Rà soát, phát hiện, giám sát, quản lý theo dõi các trường hợp trở về từ 

vùng dịch; kiên quyết không để lọt bất kỳ một trường hợp từ vùng dịch về địa 

phương mà không được kiểm soát. 

3. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, yêu cầu thực hiện nghiêm túc cách ly y tế 

tại nhà, xử lý hành chính ở mức nghiêm khắc nhất hoặc xem xét xử lý hình sự 

theo quy định đối với những trường hợp vi phạm. 

HỎA TỐC 
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4. Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị thiết lập điểm khai báo y tế điện tử quét 

mã QR-code, đặt tại các địa điểm phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ 

chức, cá nhân đến làm việc thực hiện khai báo y tế theo quy định và quản lý 

thông tin người ra vào. 

5. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn giảm các cuộc họp không cần 

thiết, tập trung thời gian, nhân lực cho công tác phòng chống dịch. Tiếp tục quán triệt 

cán bộ, công chức không ra khỏi địa bàn huyện nếu không có việc cần thiết, trường 

hợp đi ra khỏi địa bàn phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.  

6. Ủy ban nhân dân huyện giao 

6.1. Trung tâm Y tế huyện chủ trì; phòng Y tế phối hợp 

- Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh, thường xuyên cập nhật 

thông tin, bám sát tình hình, các nội dung chỉ đạo của cấp trên để chủ động tham 

mưu, đề xuất biện pháp phòng, chống dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất. 

- Hàng ngày thực hiện phân tích, đánh giá số liệu các trường hợp người, 

phương tiện từ vùng dịch trở về địa bàn huyện qua khai báo y tế tại Chốt kiểm 

soát phòng dịch tại nút giao IC11 và khai báo y tế qua mã Qr Code. Tổng hợp 

thông tin, thông báo các trường hợp từ vùng dịch trở về cho UBND các xã, thị 

trấn để phối hợp thực hiện khai báo y tế tại địa phương, lấy mẫu xét nghiệm, 

theo dõi sức khỏe, quản lý cách ly tại gia đình và các biện pháp phòng dịch 

khác...Đảm bảo các trường hợp trở về từ vùng dịch phải được giám sát chặt chẽ, 

liên thông từ huyện đến cơ sở, tránh trường hợp khai báo y tế không trung thực 

và bỏ sót đối tượng, bỏ sót lịch sử di chuyển... 

- Riêng các trường hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao thực hiện ngay các 

biện pháp chuyên môn theo quy định.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám 

sát, đôn đôc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

6.2. Ủy ban nhân  dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường truyền thông trên Đài truyền thanh, các nền tảng số 

(Facebook, Zalo..); đẩy mạnh hoạt động của Tổ tuyên truyền lưu động đến các 

khu vực chưa được phủ sóng loa truyền thanh để người dân nâng cao ý thức 

cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, vận động các 

trường hợp trở về từ vùng dịch chủ động khai báo y tế trung thực và áp dụng các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

- Phải có kế hoạch cụ thể trong việc phát huy hiệu quả của Tổ covid-19 

cộng đồng; phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, Ban công tác 

mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và Tổ liên gia tự quản ở các khu dân cư; 

đồng thời, đẩy mạnh vai trò giám sát của cộng đồng dân cư theo phương châm 

“người dân giám sát người dân, gia đình này giám sát gia đình kia” trong việc 

phát hiện, quản lý, giám sát người từ địa bàn khác và người từ vùng dịch trở về.  

- Thường xuyên rà soát di biến động dân cư trên địa bàn, tuyệt đối không 

để sót, để lọt đối tượng có nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo tất cả các trường 

hợp xuất hiện trên địa bàn đều phải khai báo y tế, (kể cả các trường hợp đã 

khai báo qua mã Qr Code và tờ khai khi qua Chốt kiểm soát phòng dịch tại 
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IC11). Riêng các trường hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ dịch bệnh báo ngay cho 

Trung tâm y tế huyện để thực hiện các biện pháp chuyên môn theo quy định.  

- Chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục rà soát, tổ chức, 

bố trí lại phương án sản xuất kinh doanh, các ca làm việc để duy trì hoạt động 

nhưng phải đáp ứng yêu cầu giãn cách (trừ các trường hợp đặc biệt đã có các 

biện pháp bảo đảm an toàn). Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chấn 

chỉnh việc thực hiện, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch tại các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; kịp thời xem xét, xử lý các vi phạm hoặc 

kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định  

- Cử bộ phận chuyên môn thường trực (Trạm y tế chủ trì, công chức xã 

phối hợp) theo dõi, đánh giá tình hình trên địa bàn, tổng hợp số lượng người từ 

vùng dịch trở về, danh sách các trường hợp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại 

nhà/hộ gia đình báo cáo UBND huyện Hạ Hòa gửi qua Phòng Y tế theo địa chỉ 

Gmail: phongytehuyenhahoa@gmail.com trước 15 giờ 00 hàng ngày để tổng 

hợp, theo dõi. 

6.3. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Về quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài: Thực hiện đúng, đầy 

đủ, kịp thời các qui định về xuất nhập cảnh và các qui định tại Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ. Quản lý chặt chẽ lao động 

người nước ngoài trong việc đi lại theo đúng thị thực được cấp, nghiêm túc thực 

hiện việc khai báo y tế (các trường hợp đi từ vùng dịch về bắt buộc phải cách ly 

và thực hiện xét nghiệm 03 lần theo qui định). 

- Về công tác phòng chống dịch COVID - 19: 

+ Cập nhật và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của Trung ương, BCĐ Quốc gia,tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương 

và BCĐ phòng, chống dịch COVID - 19 các cấp. 

+ Thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo các tiêu chí tại Quyết định 

số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

COVID-19 và cập nhật lên bản đồ an toàn COVID - 19. Tuyên truyền đối với 

người lao động về trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch và việc thực 

hiện yêu cầu 5K. Quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều 

kiện cần thiết khác để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và 

cộng đồng. 

+ Xây dựng phương án phòng, chống dịch; thành lập tổ An toàn Covid 

- 19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Yêu cầu người lao động ký cam kết và thực 

hiện các qui định phòng, chống dịch. Định kỳ tổ chức diễn tập các phương án 

phòng, chống dịch; thực hiện cam kết tuân thủ các qui định về phòng, chống dịch 

với chính quyền địa phương. 

+ Bố trí phương tiện đưa đón người lao động (nếu có) đảm bảo các qui 

định phòng, chống dịch; tăng cường thông gió tại phân xưởng, nhà ăn, phân 

luồng người lao động cố định tại phân xưởng, dây chuyền sản xuất; giảm mật độ 

người lao động tại mỗi ca làm việc.  
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- Các  CSSXKD chủ động đăng ký Trung tâm y tế huyện để lấy mẫu và 

xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2  tại đơn vị mình, lựa chọn ưu tiên các trường 

hợp, khu vực có nguy cơ cao (người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, 

đến/trở về từ vùng có dịch, khu vực trọng yếu của đơn vị,…) để thực hiện xét 

nghiệm định kỳ 5-7 ngày/lần. 

+ Thực hiện xét nghiệm nhóm những CSSXKD có nguy cơ cao 100% 

chuyên gia, quản lý, người lao động, với tần xuất 5-7 ngày/lần bắt đầu thực hiện 

từ ngày 28/7 năm 2021(đăng ký qua Trạm y tễ xã hoặc Trung tâm Y tế huyện). 

+ Nhóm những CSSXKD nguy cơ lây nhiễm trung bình, thực hiện luân 

phiên theo từng đợt với tần xuất 5-7 ngày/đợt mỗi đợt xét nghiệm tối thiểu 50% 

tổng số chuyên gia, quản lý người lao động, bắt đầu thực hiện từ tháng 8/2021. 

+ Kinh phí xét nghiệm do CSSXKD tự chi trả theo quy định. 

6.3. Công an huyện 

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an thực hiện tốt công tác quản lý địa 

bàn, quản lý cư trú, nắm chắc di biến động dân cư, đặc biệt các trường hợp trở 

về từ vùng dịch. Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú đối với các trường hợp nêu trên, xử 

lý nghiêm khắc hoặc xem xét xử lý hình sự theo quy định đối với các trường 

hợp vi phạm. 

6.4. Ngoài các nội dung nêu tại văn bản này, các cơ quan, đơn vị căn cứ 

chức năng nhiệm vụ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện đã ban hành 

thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu đề ra; kịp thời báo cáo UBND huyện, Ban chỉ 

đạo huyện những vấn đề đột xuất, phát sinh để có phương án xử lý.  

7. Đề nghị Uỷ ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

chỉ đạo tổ chức ngành dọc cấp xã xây dựng Kế hoạch, phối hợp với UBND cùng 

cấp và các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân 

phòng chống dịch; trực tiếp tổ chức rà soát người từ vùng dịch trở về đối với các 

hộ gia đình là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình; chủ động phối hợp giải 

quyết, xử lý các nhiệm vụ thường xuyên, các vấn đề đột xuất phát sinh theo yêu 

cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã.  

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND 

các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, TT HĐND;  

- CT, các PCT huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Ngô Anh Vũ 
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