
 

Kính gửi: 

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

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

 

Thực hiện công văn số 726/BYT-DP của Bộ Y tế ngày 29/01/2021 về tổ chức 

khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh;  

Thực hiện công văn số 79/UBND-KGVX ngày 30 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc rà soát các trường hợp đi về từ vùng dịch; 

Thực hiện công văn số 80/UBND-KGVX ngày 31 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện  thông báo số 22/TB-VPCP 

ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

COVID-19; 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban 

ngành, hội đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực 

hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Rà soát khẩn cấp các trường hợp đi về từ vùng có dịch (Hải Dương và 

Quảng Ninh) từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến nay (đặc biệt tại Thành Phố Chí 

Linh tỉnh Hải Dương và các chuyến bay tại cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn 

tỉnh Quảng Ninh), các địa điểm theo thông báo khẩn của Bộ Y tế từ ngày 28 

tháng 01 năm 2021. Thực hiện ngay khai báo y tế với y tế địa phương để dược 

hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp và 

lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo rà soát và báo cáo tình 

hình đi lại và tiếp xúc của cán bộ, công chức, viên chức và thân nhân gia đình 

của cán bộ, công chức, viên chức mình. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các xã, thị trấn chỉ đạo đội giám sát cộng đồng tích cực rà soát, phân 

công cán bộ cập nhật hàng ngày trước 14h các trường hợp đi về từ vùng có dịch 

báo cáo về Trung tâm Y tế tổng hợp gửi UBND huyện để có hướng chỉ đạo kịp 

thời. 
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 Các trường hợp cố tình không khai báo, khi phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật. Địa phương, đơn vị nào, chủ quan lơ là không tích 

cực thực hiện để dịch bệnh bùng phát thì Thủ trưởng đơn vị và địa phương đó 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

 2. Công an huyện khẩn trương chỉ đạo Công an xã, thị trấn phối hợp chặt 

chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan y tế rà soát, xác minh tất cả các trường 

hợp trên địa bàn (khu dân cư, tổ dân phố) đã từng đi đến vùng dịch (Hải Dương, 

Quảng Ninh) hoặc các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao (thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng và 

Hà Nội) theo các thông báo của Bộ Y tế để phối hợp giám sát, theo dõi sức 

khoẻ, phát hiện xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng. 

Tiếp tục chỉ đạo Công an xã, thị trấn quản lý chặt công tác tạm trú, tạm 

vắng và cư trú trên địa bàn, sớm phát hiện các trường hợp lạ mặt cư trú bất hợp 

pháp tại địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa người xuất nhập cảnh 

trái phép trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Du lịch, 

Đài Truyền thanh huyện: thông tin rộng rãi thông điệp: “ Người dân từng đi đến, 

về từ Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021 và sân bay Quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05 tháng 01 

năm 2021 đến nay, các địa điểm thông báo khẩn của Bộ Y tế chủ động đến Trạm 

Y tế nơi cư trú hoặc Trung tâm Y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu 

xét nghiệm sàng lọc SARS-COVI-2”.  

 4. Trung tâm Y tế liên lạc thường xuyên với Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh An Giang để nhận thông tin và cung cấp những THÔNG BÁO KHẨN của 

Bộ Y tế về địa điểm người bệnh lui tới trong thời gian ủ bệnh cho các địa 

phương. 

 Khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý theo hướng dẫn của ngành 

chuyên môn  khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ  mắc bệnh COVID-19 và 

báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo huyện cũng như Sở Y tế theo quy định. 

 5. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể huyện và 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung 

đông người nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, vận động hạn chế 

số người tham gia đám cưới, đám giỗ, lễ tang... 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo tình hình liên quan đến dịch 

bệnh hàng ngày về Trung tâm Y tế trước 14h hàng ngày qua địa chỉ Mail 

lientuoi66@gmail.com (Số điện thoại liên hệ 0983351329). Trung tâm Y tế chịu 

trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi về Sở Y tế, UBND huyện và Văn phòng 

UBND tỉnh qua địa chỉ mail pvkien@angiang.gov.vn hoặc 

ntgiang@angiang.gov.vn. 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Qu%e1%ba%a3ng-Ninh.vnp
mailto:lientuoi66@gmail.com
mailto:pvkien@angiang.gov.vn
mailto:ntgiang@angiang.gov.vn
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6.  Phòng Lao động - Thương binh Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện và 

các cơ quan liên quan có văn bản tuyên truyền, nhắc nhở các nhà máy, xí 

nghiệp, cơ sở sản xuất có sử dụng lao động thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 theo quy định tại đơn vị sản xuất. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo các trường học trực 

thuộc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

8. Phòng Kinh tế Hạ tầng chỉ đạo Ban quản lý các chợ, siêu thị,...thực 

hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nhắc nhở tiểu 

thương, bà con nhân dân mang khẩu trang đúng quy định. 

9. Ban điều hành Bến xe tàu huyện: Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh 

phương tiện giao thông công cộng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 như: Trang bị dung dịch rửa tay, dung dịch khử khuẩn, thùng rác 

có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách; Yêu cầu tất cả người điều 

khiển phương tiện, người phục vụ và hành khách phải luôn đeo khẩu trang 

đúng cách trong khu vực bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách; 

Ghi lại thông tin của hành khách đi xe (họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, địa 

chỉ nơi đi, nơi đến ...) để thuận lợi cho công tác quản lý, truy vết khi có phát 

hiện case mắc. Niêm yết hướng dẫn và cài đặt sử dụng phần mềm “Bluezone” 

trên phương tiện vận tải tại vị trí hành khách dễ nhận thấy.  

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo đồng bộ mọi mặt công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. Riêng những trường hợp về địa phương từ 

những thành phố lớn như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… đề nghị chỉ đạo, 

tuyên truyền người dân liên hệ để khai báo y tế đầy đủ, kịp thời. 

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, hội 

đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.HU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 ; 

- Lãnh đạoVP. HU, VP.HĐND-UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- CBTH: Cẩm Nang; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Điệp 
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