
UBND HUYỆN NHƯ XUÂN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG COVID-19 

Số:      /CV- BCĐ 
V/v tăng cường giám sát, đối với công 

dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh 

sau quyết định giãn cách xã hội. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Như Xuân, ngày    tháng    năm 2021 

   

  Kính gửi:  

    - Trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan cấp huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ngoài các ổ dịch 

tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nhiều ổ dịch đã xuất hiện tại các tỉnh, thành phố 

trong cả nước, nhất là khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội từ 

00g00 ngày 31/5/2021. Thực hiện Công văn số 7311/UBND-VX ngày 30/5/2021 

của UBND tỉnh về việc tăng cường giám sát, đối với công dân trở về từ thành phố 

Hồ Chí Minh sau quyết định giãn cách xã hội và để chủ động kiểm soát, ngăn chặn 

dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan rộng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện – 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các phòng, ban, 

ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

2. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Công an huyện, tăng cường 

kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông vận tải hành khách; yêu cầu các chủ 

phương tiện nắm chắc danh sách, địa chỉ những hành khách từ các địa phương 

khác trở về Như Xuân; nhất là những người trở về từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc 

Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch Bộ Y tế đã công bố.  

3. Yê cầu UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn 

tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số14/CĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh; Công điện số 55/CĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách quản lý, giám sát 

người từ các địa phương có dịch Covid-19 trở về huyện Như Xuân:  

- Kiểm soát tất cả những người trở về từ các điểm, vùng dịch đã được Bộ Y 

tế thông báo. Yêu cầu nắm rõ: danh tính, địa chỉ, số điện thoại, nơi cư trú, tạm trú, 

tình trạng sức khỏe hiện tại… và khuyến cáo biện pháp phòng, chống dịch cho 

người dân biết để tự giác chấp hành. 

 - Khẩn trương cập nhật tổng hợp danh sách, chủ động rà soát, nắm chắc số 

người từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và các các điểm, 

vùng có dịch khi trở về.  



- Chỉ đạo nghiêm túc các Tổ giám sát cộng đồng cập nhật đầy đủ, chính xác 

những trường hợp từ các vùng, điểm dịch trở về và việc chấp hành thực hiện giám 

sát cách ly tại nhà nghiêm ngặt theo yêu cầu phòng, chống dịch của cơ quan y tế; 

huy động cộng đồng dân cư tham gia giám sát và tố giác những người không tự 

giác khai báo, không chấp hành quy định phòng, chống dịch hoặc cố tình vi phạm 

quy định pháp luật về phòng, chống dịch truyền nhiễm. 

4. Giao Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với lực 

lượng chức năng của huyện và các xã, thị trấn rà soát thần tốc, không bỏ sót người 

thuộc diện phải cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế.  

5. Yêu cầu tất cả những người trở về từ các vùng, điểm dịch theo thông báo 

của Bộ Y tế, nhất là những người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về Như Xuân từ 

00 giờ 00 ngày 31/5/2021, có trách nhiệm và nghĩa vụ chấp hành:  

- Cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với 

những người đến, trở về từ quận Gò Vấp; phường Thạnh Lộc, quận 12 và các địa 

điểm phong toả khác của thành phố Hồ Chí Minh. 

- Cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày dưới sự kiểm soát, giám sát của Tổ giám 

sát cộng đồng và được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của cơ 

quan y tế đối với những người đến, trở về thành phố Hồ Chí Minh (không liên 

quan đến các điểm phong toả, cách ly xã hội).  

- Những người trở về từ các điểm, vùng dịch khác được yêu cầu thực hiện 

biện pháp cách ly phù hợp với tiền sử dịch tễ và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 

quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các 

cấp chỉ định.  

Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương triển khai các nội dung chỉ đạo cho đến khi có thông báo mới./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      KT. TRƯỞNG BAN 

- Như trên;               PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Thường trực Huyện ủy (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện;  

- Lưu: VT. 

  

 

         PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                          Lê Anh Tuấn 
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