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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VP Hữu Lũng, ngày 19 tháng 5 năm 2021 

V/v rà soát, quản lý người từ các 

công ty, khu công nghiệp về địa 

phương để phòng, chống dịch 

COVID-19 

 

 

  Kính gửi:  

               - Công an huyện; 

     - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, đặc biệt là nguy cơ bùng 

phát dịch tại các công ty, khu công nghiệp. Tính đến 16 giờ 00 phút, ngày 

19/5/2021, trên địa bàn huyện có 20 ca bệnh dương tính với Covid - 19, trong đó 

có 10 ca là công nhân ở các công ty, khu công nghiệp trở về địa phương. Nhằm 

nâng cao mức cảnh giác, mở rộng xét nghiệm tầm soát Covid - 19 cho tất các công 

nhân, người lao động đi làm tại các công ty, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang, Bắc Ninh để chủ động phát hiện sớm và ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh 

bùng phát nguy hiểm.   

 Thực hiện Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 583/CĐ-

BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19; Công văn số 626/UBND- KGVX, ngày 19/5/2021 về việc 

thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 

110/TB-VPCP ngày 18/5/2021; Công văn số 627/UBND-KGVX, ngày 19/5/2021 

V/v rà soát, quản lý người từ các địa phương về tỉnh Lạng Sơn để phòng, chống 

dịch COVID-19, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiên nghiêm túc 

các nội dung sau:  

1. UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức rà soát các trường hợp là công 

nhân các công ty, khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh, trường 

hợp nào đã trở về địa phương, trường hợp hiện vẫn đang làm việc tại các công ty, 

khu công nghiệp (theo phụ lục gửi kèm), xong trước 12 giờ 00 phút ngày 

20/5/2021.  

- Đối vơi các trường hợp đã trở về địa phương báo cáo ngay ra Trung tâm Y 

tế để thực hiện xét nghiệm test nhanh Covid- 19 (đảm bảo 100%).   

- Đối với trường hợp đang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh khi về địa bàn xã, thị trấn phải đưa vào ngay khu cách ly tập 

trung để thực hiện cách ly y tế 21 ngày và thực hiện xét nghiệm nhanh Covid- 19 

sau khi đến khu cách ly tập trung.  

 



- UBND cấp xã thông báo ngay cho các gia đình có người thân (vợ, chồng, 

con, anh, chị, em…) đang làm công nhân ở các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang 

và tỉnh Bắc Ninh chưa về địa bàn thì khuyến cáo không về huyện Hữu Lũng trong 

thời gian này để hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng.  

- Chỉ đạo Tổ Covid - 19 cộng đồng hướng dẫn khai báo y tế cho cho người 

dân. Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ 

địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Cài đặt ứng 

dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID – 19: 

https://bluezone.gov.vn./ 

- Không “Ngăn sông, cấm chợ”, gây ách tắc lưu thông hàng hóa ảnh hưởng 

đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân trên địa bàn. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

Trung tâm Y tế thực hiện xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho 100% các 

trường hợp công nhân đã về địa phương để quản lý theo quy định của Bộ Y tế. 

Phối hợp Công an huyện và các ngành có liên quan có phương án đưa ngay 

các công nhân khi về địa bàn huyện vào ngay khu cách ly tập trung để thực hiện 

cách ly y tế 21 ngày và thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19. 

 3. Công an huyện  

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận thông tin của người dân; phối hợp lấy 

mẫu xét nghiệm sàng lọc triệt để, thuận tiện và bảo đảm an toàn phòng bệnh theo 

quy định.  

- Chủ động, khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch khi phát hiện 

các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh Covid-19. Xử lý nghiêm các trường hơp̣ 

không khai báo, khai báo sai lêc̣h lic̣h sử tiếp xúc, di chuyển của cá nhân liên quan 

đến dic̣h bêṇh, đưa tin trên các phương tiêṇ thông tin đaị chúng để tuyên truyền và 

vi phạm quy định phòng, chống dịch khác theo quy định. 

3. Các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn huyện  

 Kiểm tra, sàng lọc tất cả những người đi qua Chốt, ghi đầy đủ thông tin: Họ 

tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số CMND/thẻ CCCD, xác định những người là 

công nhân đi làm tại các công ty, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, 

Bắc Ninh để phối hợp thực hiện lấy mẫu test nhanh Covid-19 phát hiện sớm những 

trường hợp nghi ngờ nhiễm, từ đó khoanh vùng, cách ly kịp thời nhằm ngăn chặn 

lây lan của dịch bệnh. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 

Cung cấp những tin, bài tuyên truyên cho các xã, thị trấn và chỉ đạo hệ thống 

truyền thanh cơ sở tăng cường tần suất truyền thông ít nhất 4 lần/ngày về công tác 

phòng, chống dịch, các biện pháp phòng ngừa; các thông cáo, thông tin truy vết 

các ca bệnh F0. Các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu động và thông báo trên hệ 

https://tokhaiyte.vn/
https://ncovi.vn/
https://bluezone.gov.vn./


thống loa truyền thanh để công nhân, người lao động và người dân trên địa bàn 

nắm được, tự giác và nghiêm túc thực hiện. 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trên đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện tại địa phương mình./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

  CHỦ TỊCH   

  

 

  

 

  

Bùi Quốc Khánh 
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