
UBND HUYỆN THANH MIỆN
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19 HUYỆN

Số:           /CV-BCĐ
V/v tiếp tục tăng cường quản lý 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày       tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Y tế huyện;
- Công an huyện; 
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3068/BCĐ-PCD ngày 22/8/2021 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc tăng cường quản lý 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện nguyên tắc 
“Sớm hơn một bước, cao hơn một cấp” nhằm chủ động trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị, UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, 
thị trấn tiếp tục tăng cường, thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

I. Các xã, thị trấn, các thôn, khu dân cư, Tổ COVID cộng đồng
1. Yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phải thực hiện nghiêm 

Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
2. Tổ chức giám sát chặt chẽ người từ ngoài tỉnh vào địa bàn (bao gồm cả 

người của địa phương đi ra ngoài tỉnh trở về); tổ chức cách ly tập trung đối với 
người về từ vùng có dịch đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ; thực hiện cách ly tại nhà đối với người về từ vùng có dịch 
đang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 
yêu cầu hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe đối với người về từ các vùng còn lại. 

Giao Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức 
lấy mẫu xét nghiệm ngay cho các trường hợp này theo quy định (kinh phí xét 
nghiệm do người được lấy mẫu tự chi trả).

3. Tổ chức giám sát chặt chẽ những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở… 
trong cộng đồng. 

Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức lấy 
mẫu xét nghiệm ngay cho những người nêu trên nhằm kịp thời phát hiện mầm dịch 
(nếu có) để thần tốc khoanh vùng dập dịch.

4. Tổng hợp những người từ tỉnh ngoài vào địa bàn (bao gồm cả người của 
địa phương đi ra tỉnh ngoài trở về); những người ho, sốt, khó thở trong cộng đồng; 
những biện pháp xử lý tương ứng kèm theo đối với từng trường hợp; báo cáo về 
Ban Chỉ đạo huyện trước 15h00 hàng ngày.
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5. Đối với các xã, thị trấn tổ chức giám sát không chặt chẽ, để sót các trường 
hợp nêu trên gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch thì người đứng đầu phải 
chịu trách nhiệm; cá nhân, hộ gia đình không khai báo, khai báo không trung thực, 
thực hiện các biện pháp phòng dịch không theo đúng quy định làm phát sinh lây lan 
dịch bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

6. Tuyên truyền, vận động, yêu cầu người dân không tổ chức tụ tập ăn, 
uống (ngoài những người thường xuyên ăn trong hộ gia đình) nhằm phòng ngừa 
lây lan dịch bệnh trong thời gian này.

7. Hướng dẫn, kiểm tra giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 
tại doanh nghiệp. Trong đó lưu ý đến các điều kiện, môi trường khi tổ chức ăn 
ca, những người vận chuyển, bốc xếp, giao nhận hàng hóa ra, vào doanh nghiệp, 
tổ chức sản xuất đảm bảo giãn cách an toàn phòng chống dịch.

II. Công an huyện, BCĐ phòng chống dịch các xã, thị trấn: Tiếp tục 
phối hợp siết chặt quản lý các chốt, kiểm soát chặt chẽ người từ ngoài tỉnh về theo 
các chỉ đạo của tỉnh đã ban hành, phối hợp với các địa phương, cơ quan y tế để 
kịp thời xử lý với những tình huống đặt ra trong thực tiễn phải phối hợp xử lý.

III. Trung tâm Y tế huyện: Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho Nhân dân 
theo yêu cầu của thực tiễn; phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn phòng dịch trong quá trình lấy mẫu, vận chuyển mẫu và 
thông báo kết quả xét nghiệm.

IV. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các xã, thị trấn hướng dẫn, kiểm tra, giám 
sát các doanh nghiệp trên địa bàn huyện hoạt động đảm bảo an toàn phòng, 
chống dịch theo quy định. Trong đó lưu ý đến các điều kiện, môi trường khi tổ 
chức ăn ca, những người vận chuyển, bốc xếp, giao nhận hàng hóa ra, vào doanh 
nghiệp, tổ chức sản xuất đảm bảo giãn cách an toàn phòng, chống dịch.

Yêu cầu UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị trấn 
và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ trên, trong quá trình 
thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo Ban chỉ đạo huyện để chỉ đạo, 
hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện;
- Lưu: BCĐ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Khổng Quốc Toản
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