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   Kính gửi: 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn. 
 

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa 

bàn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện, các lực lượng có liên quan thực hiện một số nội dung sau:  

1.  Đối với các Chốt kiểm soát Y tế trên địa bàn 

1.1. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các 

lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát  (sau đây viết tắt là Chốt) 

- Giao Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm định kỳ lấy mẫu xét nghiệm RT-

PCR với tần suất 7 ngày/lần và 3 ngày/lần test nhanh kháng nguyên COVID-19 đối 

với tất cả các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các Chốt (IC 11, QL 32C, 2D và 

70). Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ 

tại các Chốt.  

Rà soát việc tiêm Vacine cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt, những 

trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm mũi 2, thực hiện tiêm ngay khi có vacine và 

đảm bảo chỉ định.   

- Yêu cầu các Chốt trưởng:  

+ Chỉ đạo các thành viên bố trí lối đi cho người vào khai báo y tế theo hướng 

một chiều; đảm bảo khoảng cách tiếp xúc tối tiểu 2m với giữa người khai báo y tế 

với lực lượng làm nhiệm vụ; trong trường hợp phải tiếp xúc trực tiếp thì thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng hộ (quần áo bảo hộ, kính chống giọt bắn, khẩu trang, 

găng tay...).  

+ Khuyến cáo, yêu cầu các thành viên phải nghiêm túc các quy định 5K; thực 

hiện nghiêm túc Nội quy, quy chế của Chốt; chủ động các biện pháp phòng dịch 

nhằm đảm bảo an toàn cho cá nhân.  

+ Yêu cầu lực lượng cán bộ y tế, Đoàn thanh niên, Dân quân tự vệ sau khi hết 

ca trực yêu cầu hạn chế tiếp xúc, giao lưu khi về nhà, nơi cư trú; lực lượng Công an, 

Quân đội chính quy thực hiện theo yêu cầu của Công an huyện và Ban Chỉ huy quân 

sự huyện.  

+ Bố trí việc sinh hoạt, nhất là các bữa ăn hàng ngày đảm bảo khoa học về thời 

gian, an toàn về khoảng cách, không bố trí ăn tập trung, không dùng chung đồ ăn 

uống; trong khi thực hiện vụ không tiếp xúc với người khác khi chưa đảm bảo các 

biện pháp an toàn (khẩu trang, kính chống giọt bắn...).   



+ Đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu có tài trợ, ủng hộ liên hệ qua UBND, 

UBMTTQ cấp xã hoặc Hội Chữ thập đỏ huyện để tiếp nhận, điều phối, không tổ 

chức trao trực tiếp tại Chốt nhằm đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch.    

1.2. Việc bố trí lực lượng làm việc tại các Chốt kiểm soát: 

Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, Đoàn 

thanh niên huyện giữ ổn định lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt. Riêng Đoàn thanh 

niên huyện không bố trí đoàn viên, giáo viên làm nhiệm vụ tại Chốt; bố trí người ổn 

định trên địa bàn xã đặt Chốt; trong trường hợp thiếu người đề nghị các tổ chức chính 

trị - xã hội khác phối hợp, hỗ trợ thực hiện.  

1.3. Đối với việc bố trí sinh hoạt, tiếp nhận tài trợ tại các Chốt kiểm soát 

- UBND các xã chủ trì, phối hợp với UBMTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng cấp làm đầu mối thực hiện việc tiếp nhận, điều phối, ghi chép sổ sách nhu yếu 

phẩm, quà tặng...từ  các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ các chốt 

kiểm dịch y tế đóng trên địa bàn. Tổ chức nhận tài trợ tại UBND xã hoặc các điểm 

thuận lợi, gần với Chốt kiểm soát, sau đó chuyển đến các Chốt. 

- Tạo điều kiện thuận lợi về ăn uống, nghỉ ngơi cho các lực lượng thực hiện 

nhiệm vụ tại các Chốt. Vận động các tổ chức, cá nhân đăng ký phục vụ các bữa ăn, 

tổ chức điều phối cho các lực lượng tại Chốt nhằm đảm bảo khoa học, tránh chống 

chéo, lãng phí.  

- Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương hoàn thành việc xây 

dựng nhà làm việc, bố trí cấp nước sinh hoạt, khu vệ sinh tại các Chốt. Phối hợp 

với phòng Tài chính - Kế hoạch cấp hỗ trợ kinh phí sinh hoạt cho các lực lượng tại 

Chốt kiểm soát.  

2. Việc quản lý các đối tượng trở về từ vùng dịch 

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước 

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của huyện; trước Huyện ủy, UBND huyện trong 

thực hiện quản lý, giám sát việc cách ly y tế tại gia đình và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật nếu để xảy ra sự cố lây lan dịch bệnh trên địa bàn mà nguyên nhân do 

không quản lý tốt các trường hợp cách  ly y tế tại gia đình và các nguyên nhân chủ 

quan khác trong công tác phòng chống dịch.  

- Chỉ đạo lực lượng chức năng, Tổ COVID-19 cộng đồng tiếp tục theo dõi, 

quản lý, giám sát y tế chặt chẽ đối với các trường hợp từ vùng ổ dịch đã trở về địa 

phương, ( bao gồm cả các trường hợp từ nước ngoài trở về; trường hợp Fo đã điều 

trị âm tính khi trở về địa phương)… nhất là người trở về từ các tỉnh, thành phố đang 

áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; các trường hợp F0 đã khỏi bệnh, F1 hoàn 

thành cách ly tập trung, F2, F3 đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.  

- Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo; báo cáo ngay về Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện (qua phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện) sau 

khi phát hiện các đối tượng có nguy cơ cao và các tình huống phát sinh khác trên địa 

bàn để có phương án xử lý; đồng thời, theo thẩm quyền, trách nhiệm có biện pháp xử 

lý khẩn cấp theo phương châm “Bốn tại chỗ” trong công tác phòng chống dịch.  



3. Đối với việc bố trí khu cách ly y tế tập trung 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì; Trung tâm Y tế phòng Y tế, phòng Kinh 

tế - Hạ tầng phối hợp chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất để kích hoạt Khu cách ly y tế 

tập trung tại trụ sở UBND và Trạm Y tế xã Y Sơn (cũ). Thời gian hoàn thành: trước 

12h, ngày 20/8/2021.  

- Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức bàn giao toàn bộ số giường tầng hiện đang 

quản lý cho Ban chỉ huy Quân sự huyện để phục vụ cho Khu cách ly y tế tập trung.  

4. UBND huyện đề nghị: 

- UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác chỉ đạo 

ngành dọc cấp dưới chủ động phối hợp với UBND các xã trong việc tổ chức, duy trì các 

Chốt kiểm soát, nhất là việc hỗ trợ sinh hoạt cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các 

Chốt. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện 

công tác phòng chống dịch; thường xuyên kiểm tra, giám sát và yêu cầu các gia đình 

cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức có người từ vùng dịch trở về hoặc thuộc diện 

cách ly y tế thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly y tế tại gia đình. 

- Các đồng chí cấp ủy viên huyện theo địa bàn được phân công phụ trách và theo 

chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường bám sát địa bàn để chỉ đạo cấp ủy, chính 

quyền, đoàn thể cơ sở thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch; kịp thời chỉ đạo cơ 

sở khi có các tình huống phát sinh. 

Đề nghị UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm phối hợp; yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị,  UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Trung Kiên - UVBTV TU, 

Trưởng ban Nội chính TU; (b/c) 

- TT HU, TT HĐND; 

- CT, các PCT; 

- Các đ/c Huyện ủy viên 

- TV BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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