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Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.  

 

 Trong thời gian gần đây, tình trạng công dân trở về từ vùng dịch diễn ra 

phức tạp; đa phần số công dân trở về được tổ chức đón nhận, xét nghiệm, sàng 

lọc và đưa về Khu cách lý các xã, thị trấn; song còn nhiều trường hợp tự ý trở về 

qua các trạm, chốt kiểm soát hoặc trốn qua các đường mòn, đường tắt; cơ bản 

các trường hợp khi trở về địa phương đều có giấy xét nghiệm, chủ động ra khai 

báo y tế và cách ly tại Khu cách ly của xã, nhưng còn một số trường hợp chưa 

được xét nghiệm, khi về, tranh thủ thăm gia đình… gây nguy cơ lây nhiễm cao 

ra cộng đồng. 

 Để tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, UBND 

huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 

tốt một số nội dung trọng tâm sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các Khu cách ly do mình quản lý, có phương án 

mở rộng quy mô số giường nằm để trong thời gian tới tiếp tục đón số công dân 

trở về với số lượng đông hơn, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo cụ thể về 

UBND huyện để chỉ đạo. Kết hợp cùng với gia đình, trang bị đầy đủ các điều 

kiện ăn nghỉ, sinh hoạt cho người cách ly; xây dựng nội quy, quy định trong Khu 

cách ly; có phương án phân khu riêng đối với những người có nguy cơ lây 

nhiễm cao, đề phòng lây nhiễm chéo; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật 

tự… 

 - Chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định phòng chống dịch của người 

dân; chủ động phát hiện, yêu cầu khai báo y tế, đưa ngay ra cơ sở cách ly đối với 

số công nhân trốn trở về từ vùng dịch, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm theo 

quy định. 

 2. Công an huyện  

Chỉ đạo các chốt kiểm dịch và các tổ công tác, kiểm soát chặt chẽ người, 

phương tiện qua lại; kịp thời phát hiện số công dân tự ý trở về, yêu cầu khai báo 

y tế, tổ chức xét nghiệm nhanh và đưa ngay vào cơ sở cách ly tập trung, sau đó 



thông báo với UBND các xã, thị trấn có công dân trở về để đưa về Khu cách ly 

của địa phương. Thông báo để UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm đưa công 

dân của địa phương mình về cơ sở cách ly, không để họ tự trở về. Đẩy mạnh 

tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 

tổ chức tuyên truyền để răn đe. 

 3. Trung tâm Y tế huyện  

Phối hợp với lực lượng Công an tại các chốt, kiểm soát chặt người, 

phương tiện qua lại; tổ chức phun khử khuẩn, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm 

cho số công dân trở về. Chỉ đạo các Khu cách ly tập trung của huyện bố trí chỗ 

nghỉ tạm thời cho công dân trong thời gian chờ xe đưa về. 

 Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, mọi khó 

khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và 

UBND huyện) và trao đổi với cơ quan chức năng (Công an huyện, Trung tâm Y 

tế huyện) để được hướng dẫn, chỉ đạo./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Tổ công tác của Sở Y tế tại huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VP.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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