
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

 

Số:             /UBND-YT 
V/v tăng cường giám sát, kiểm soát, 

quản lý người từ Hà Nội đến/về 

Quảng Xương để thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Quảng Xương, ngày        tháng       năm 2021 

 

  Kính gửi: 

          - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

                         - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

 Tình hình dịch Covid-19 trên cả nước vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đến 

nay đã có 62 tỉnh thành có các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, với 

88.762 ca mắc và 370 ca tử vong. Đã có 20 tỉnh thành phố đang áp dụng Chỉ thị 

16 của Thủ tướng chính phủ. Trong đó có Thành Phố Hà Nội áp dụng giản cách 

xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 06 giờ ngày 24/7/2021, đây 

được xem là một giải pháp mạnh để  hạn chế và khống chế mức độ lây lan dịch 

bệnh Covid-19. Nhận định người dân của huyện Quảng Xương đang làm ăn, 

sinh sống, học tập...tại Hà Nội và đi lại là rất lớn. Dự kiến sẽ có rất nhiều người 

đến và về huyện trong thời gian tới, do đó nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào 

huyện ta là rất cao nếu không được giám sát, quản lý, kiểm soát, cách ly chặt 

chẽ, kịp thời. 

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc  

giám sát, quản lý chặt chẽ, kiểm soát, cách ly kịp thời các trường hợp đến/về 

huyện trong thời gián tới. Chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu  thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai gấp một số nội dung khẩn sau:  

1. Chủ tịch UBND xã, thị trấn 

- Ngoài việc tiếp tục thực hiện Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 

21/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường chỉ đạo, giám sát 

người từ các địa phương có dịch về huyện Quảng Xương,  Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực tốt việc giám sát, kiểm soát, quản lý 

người về từ thành phố Hà Nội để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19.  

- Chỉ đạo Tổ giám sát Covid-19 xã, Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng 

thôn, xóm, khu phố khẩn trương liên hệ trực tiếp với các hộ gia đình có con em, 

người thân đang sinh sống, học tập, làm việc tại…Thành phố Hà Nội nên ở lại 

và chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch của địa phương nơi sở tại. 

Trường hợp có con em sẽ trở về từ Hà Nội trong những ngày tới, yêu cầu phải 

thông báo trước cho Tổ Covid cộng đồng xã, thôn, khu phố được biết. Đồng thời 

hướng dẫn người thân khi về đến thẳng Trạm y tế (trước khi về nhà) để khai báo 

y tế một cách trung thực và được hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế phù hợp. 



- Các xã, thị trấn có phương án sử dụng các trường mầm non làm cơ sở 

cách ly khi có nhiều người từ vùng dịch trở về và để đảm bảo quản lý chặt chẽ 

các công dân về địa phương.  

         - Lập danh sách các công dân từ thành phố Hà Nội đã về và dự kiến sẽ về 

trong thời gian tới (thời gian tính từ 06 giờ ngày 24/7/2021 trở đi) và  báo cáo 

về Thường trực ban chỉ đạo huyện trước 11 giờ hàng ngày ,riêng ngày 25/7 các 

đơn vị báo cáo trước 8 giờ (qua Trung tâm y tế huyện) để tổng hợp báo cáo Ban 

chỉ đạo tỉnh. 

 2. Về  cách ly y tế và xét nghiệm cho các đối tượng đến/về từ thành phố 

Hà Nội như sau: 

 2.1. Cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 03 lần 

đối với các trường hợp đến/về từ các mốc dịch tễ là các điểm đỏ (do Bộ y tế 

công bố hàng ngày). 

 2.2. Cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghệm tối thiểu 02 lần đối 

với tất cả các trường hợp đến/về từ các xã, phường còn lại của thành phố Hà 

Nội (trừ các điểm, vùng ở mục 2.1 nêu trên). 

 3. Trung tâm Y tế các huyện 

Tiếp tục hướng dẫn và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

theo qui định; chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổ chức điều tra dịch tễ, giám sát các 

đối tượng về hàng ngày. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp trở về địa 

phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tại công điện số 23/CĐ-UBND ngày 

21/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện. 

 4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện tăng cường 

thông tin trên đài truyền thanh huyện và chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn 

tổ chức phát thanh 3 lần/ngày về công tác phòng, chống dịch covid-19; về tình 

hình khai báo y tế, cách ly y tế đối với các công dân trở về từ thành phố Hà Nội 

và các tỉnh, thành phố khác đang có dịch. 

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

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương quyết liệt triển khai các nội dung trên và báo cáo Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch huyện đúng thời gian qui định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- T.Tr Huyện ủy-HĐND huyện (báo cáo); 
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Nam 
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