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                             Kính gửi: 

 
 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị; 
- Trung tâm Y tế huyện; 
- Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận cách ly 

y tế tại khu cách ly tập trung của huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đã 

ban hành kế hoạch tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, 

trong đó tập trung chú trọng rà soát những trường hợp phải thực hiện biện pháp cách 

ly y tế tại nhà để đưa vào theo dõi, quản lý theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các 

công dân từ các địa phương và vùng có dịch trở về. Đặc biệt là những công dân trở 

về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An… Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị 

liên quan tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

đảm bảo theo yêu cầu tại Công văn số 3333/UBND-KGVX ngày 07/10/2021 của 

UBND tỉnh Sơn La; Công văn số 3306/UBND- KGVX ngày 05/10/2021 và Công 

văn số 3268/UBND-KGVX ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh đến khi có thông 

báo mới. 

2. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Trạm y tế hàng ngày cử cán bộ tổ chức kiểm tra, theo dõi sức khỏe 

những người đang thực hiện cách ly tại nhà để có các biện pháp xử lý kịp thời, 

nhằm tránh lây nhiễm trong cộng đồng.  

- Chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên đi giám sát, rà soát người ra 

vào trên địa bàn để lập danh sách, yêu cầu khai báo y tế; tuyên truyền, nhắc nhở 

mọi người chấp hành tốt việc cách ly và các quy định phòng, chống dịch của địa 

phương; Hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm khai báo y tế trên điện thoại 

thông minh, cũng như thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; Đối với các 
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hộ gia đình, Ban chỉ đạo cũng yêu cầu cam kết khi có người thân trở về từ địa 

phương khác thì phải đến Trạm y tế để khai báo đầy đủ, đồng thời xử lý nghiêm 

các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch. 

- Chịu trách nhiệm trước đồng chí Chủ tịch UBND huyện trong trường hợp 

để dịch lây lan trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

3. Giao Trung tâm y tế huyện: Thực hiện phân loại, cách ly phòng, chống 

dịch Covid-19 đối với người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình 

Dương, Đồng Nai, Long An trở về địa bàn huyện theo hướng dẫn tại Công văn 

số 3306/UBND- KGVX ngày 05/10/2021 và Công văn số 3268/UBND-KGVX 

ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh đến khi có thông báo mới. Trong quá trình 

triển khai thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu tham mưu cho UBND huyện báo 

cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện để giải quyết kịp thời. 

4. Giao Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận cách ly y tế tại khu cách ly 

tập trung phòng, chống dịch do COVID-19 huyện tiếp nhận, phân loại công dân từ 

vùng dịch trở về; bố trí phòng cách ly cho phù hợp; Xử lý môi trường; Phân công 

cán bộ y tế theo dõi sức khỏe đo thân nhiệt 2 lần/ngày; Hướng dẫn người cách ly tự 

theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại khu cách ly y tế 

tập trung đảm bảo theo đúng quy định, trình tự thực hiện theo các phương án đã 

ban hành. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người cách ly, công dân tại khu 

cách ly thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của khu cách ly tập trung. 

Yêu cầu các các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:        
- Như trên; 
- Lưu: VT (Thảo 01). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lại Như Long 
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