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Kính gửi:  

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

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, 

trong tỉnh và trên địa bàn huyện, phát hiện nhiều ca F0 ngoài cộng đồng, không 

rõ nguồn lây. Đặc biệt trong thời gian tới số lượng công dân trên địa bàn huyện 

đang sinh sống, học tập, làm việc ở các địa phương khác trở về địa phương đón 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là rất lớn, nguy cơ lây lan bùng phát dịch 

bệnh trên địa bàn.  

Để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-

19 trên địa bàn huyện; đảm bảo an toàn về sức khỏe và tính mạng cho Nhân 

dân, kiểm soát tốt dịch bệnh để nhân dân được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 vui tươi, an toàn, lành mạnh. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền vận động đến toàn thể các tầng lớp Nhân dân, các gia đình 

có con em sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương khác (ngoài huyện) 

khi trở về địa phương phải thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch: 

khai báo y tế và xét nghiệm Sars-CoV-2 tại Trạm Y tế, thực hiện theo dõi sức 

khoẻ, cụ thể như sau:  

+ Đối với các trường hợp đi về từ vùng xanh (được cập nhật hàng ngày trên 

bản đồ capdodich.yte.gov.vn/map): tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày, thực hiện 

nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

+ Đối với các trường hợp đi về từ vùng vàng (được cập nhật hàng ngày trên 

bản đồ capdodich.yte.gov.vn/map): thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, thực hiện 

nghiêm các quy định của Bộ Y tế. 

+ Đối với các trường hợp đi về từ vùng cam, vùng đỏ (được cập nhật hàng 

ngày trên bản đồ capdodich.yte.gov.vn/map): thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, thực 

hiện xét nghiệm lần 02 vào ngày cách ly thứ 7; thực hiện nghiêm các quy định của 

Bộ Y tế. 

Lưu ý: Các trường hợp công dân trở về đều phải tự trả phí xét nghiệm theo 

quy định. Việc cách ly tại nhà phải đảm bảo các điều kiện cách ly, người cách ly 

không tiếp xúc với các thành viên trong gia đình. 
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- Quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, 

UBND huyện. Chỉ đạo các thôn, khu, tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường kiểm 

tra, giám sát quản lý chặt chẽ công dân khi ra và địa bàn, quản lý tốt các trường 

hợp cách ly, theo dõi tại nhà. 

- Các trường hợp công dân về không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo 

không trung thực, không thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch 

làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật 

về phòng, chống dịch. 

2. Trung tâm Y tế huyện: chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ các trường hợp trở về từ địa phương 

khác, hướng dẫn công dân khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm Sars-CoV-2, tham 

mưu Ban Chỉ đạo xã áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp và đúng quy định 

phòng, chống dịch đối với từng trường hợp. 

3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện: theo chức năng nhiệm vụ, 

chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, kiểm soát, quản lý những 

người về từ địa phương khác thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 
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