
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 788/UBND-TH Chợ Mới, ngày 06 tháng  5 năm 2021 
V/v triển khai thực hiện Công 

văn số 389/UBND-KGVX ngày 

05/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang 

 

  
  

                    Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

  

 Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết 

sức phức tạp, liên tục ghi nhận các biến chủng của vi rút SARS-CoV-2, tiếp tục 

gia tăng về người mắc và người tử vong; do đó nguy cơ dịch xâm nhập rất cao 

từ những người nhập cảnh và có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. 

 Thực hiện Công văn số 389/UBND-KGVX ngày 05/5/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Công điện số 

597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và 

quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và 

Công điện số 600/BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời 

gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống 

dịch COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch 

mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm 

người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

 1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện quy định về việc quản lý chặt chẽ các trường hợp 

nhập cảnh vào Việt Nam (huyện Chợ Mới); tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám 

sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện cách ly tập trung, bàn 

giao sau kết thúc cách ly và quản lý sau cách ly tập trung tại nhà, nơi lưu trú và 

các văn bản liên quan khác về quản lý người xuất nhập cảnh.  
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2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: 

a) Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách 

ly tập trung theo quy định từ 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly 

tập trung kể từ ngày nhập cảnh hoặc tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền 

nhiễm cho đến khi có quyết định kết thúc cách ly của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 

ngày còn 07 ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập trung. 

b) Rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám 

sát chặt chẽ người được cách ly; các khu cách ly tập trung phải có đủ camera để 

giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định.  

c) Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện việc tổ 

chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về 

nơi lưu trú theo quy định tại Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành 

cách ly tập trung. 

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên kiểm tra công tác 

thực hiện cách ly tập trung ít nhất 15 ngày/lần/cơ sở. 

e) Tiếp nhận thông tin về các trường hợp vi phạm tại các cơ sở cách ly tập 

trung để nhắc nhở và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện 

để xử lý kịp thời theo quy định. 

g) Yêu cầu người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết thực 

hiện các nội dung sau:  

- Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại 

nhà, nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập trung; đồng thời 

phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi 

trở về từ khu cách ly tập trung. 

- Phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực 

hiện phòng, chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu 

trú. 

- Phải thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa 

phương. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị 

giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy 

định. 
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- Không được ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi 

lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho 

công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khẩu trang - 

khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế) của Bộ Y tế; không 

tụ tập, đến nơi đông người. 

- Trường hợp cần thiết phải di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan, 

đơn vị tiếp nhận chuyên gia (đối với chuyên gia) hoặc công dân Việt Nam phải 

báo trước cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nơi lưu trú để thông báo cho 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi đến để tiếp tục quản lý, theo 

dõi sức khỏe theo quy định. 

h) Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần vào ngày thứ 1, ngày thứ 14 

và lần cuối vào ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. 

i) Phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

hướng dẫn các khu cách ly tập trung phải chuẩn bị hồ sơ gồm danh sách người 

hoàn thành cách ly tập trung (số điện thoại hoặc/và email, địa chỉ về lưu trú) và 

bản chụp các giấy tờ liên quan như quyết định hoặc giấy xác nhận hoàn thành 

cách ly, kết quả xét nghiệm theo quy định, phương án di chuyển để bàn giao 

(bằng nhiều hình thức: qua văn bản, email...) cho Sở Y tế, nơi nhận người cách 

ly hoàn thành cách ly tập trung về địa phương lưu trú, cư trú và xác nhận việc 

bàn giao. Trường hợp không có đủ hồ sơ bàn giao, xác nhận bàn giao và phương 

án di chuyển thì không tiếp nhận cách ly về địa phương lưu trú. 

j) Báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biểu dương, khen 

thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích; đồng thời xem xét xử lý các cơ quan, 

cá nhân vi phạm quy định về cách ly tập trung. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Cổng 

Thông tin Điện tử huyện, Đài Truyền thanh huyện, các xã - thị trấn tiếp tục đẩy 

mạnh thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến cán bộ 

công chức, viên chức, khu dân cư, tổ, ấp và người dân thực hiện nghiêm giải 

pháp 5K, luôn mang khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người; luôn 

nhắc nhỡ cài đặt ứng dụng Bluzone, thường xuyên khai báo y tế; tiếp cận cơ 

quan Thông tin và Truyền thông để tiếp nhận các ứng dụng quản lý người nhập 

cảnh từ khi nhập cảnh, tại khu cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú sau khi 

kết thúc cách ly tập trung; công cụ ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, 

theo dõi sức khỏe người nhập cảnh. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp với các đơn vị có 

liên quan thực hiện quy trình tổ chức bàn giao người hoàn thành cách ly tập 
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trung về địa phương, nơi lưu trú để quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày 

tiếp theo. Phối hợp với cơ quan y tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý, 

giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của người nhập 

cảnh. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 - Tăng cường hoạt động của các Tổ COVID cộng đồng, huy động Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội địa phương theo dõi, giám sát 

việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch đối với người đã kết thúc cách 

ly tập trung về nơi lưu trú trên địa bàn. 

 - Giám sát, theo dõi sức khỏe đối với người sau khi hoàn thành cách ly 

tập trung theo quy định về địa phương, nơi lưu trú, để theo dõi sức khỏe tại 

nhà 07 ngày tiếp theo và 21 ngày đối với người về từ vùng dịch. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn 

này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện (phát tin); 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Viễn 
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