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V/v tăng cường giám sát, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày           tháng 11 năm 2021 

 

                               Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 3871/UBND-KGVX ngày 09/11/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc tăng cường giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19 trên 
địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân 
dân trên địa bàn huyện nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các 
quy định về phòng, chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Trung ương và của 

Tỉnh; tất cả người đến/trở về từ các tỉnh trở về huyện  phải thực hiện khai báo y tế 
với chính quyền địa phương ngay khi đến/trở về địa phương, nếu có biểu hiện bất 
thường về sức khỏe (sốt, ho, khó thở...) kịp thời liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để 

được áp dụng các biện pháp y tế phù hợp (Riêng đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị không đi ra khỏi địa bàn tỉnh nếu 

không thật sự cần thiết; Hạn chế đi công tác ngoại tỉnh (trường hợp đặc biệt phải 
có ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị). Phải khai báo y tế khi trở về địa 

phương, để được quản lý, cách ly và xét nghiệm theo quy định (nếu cơ quan, đơn 
vị để lây lan dịch từ cán bộ đi công tác về và lây lan ra ngoài cộng đồng thì Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách  nhiệm). 

2. Trung tâm y tế huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện: căn cứ quy định hiện hành và tình hình 
thực tiễn về diễn biến dịch, khả năng ứng phó, mức  độ nguy cơ để quyết định biện 

pháp hành chính phù hợp với điều kiện thực tiễn  của huyện. Lựa chọn thiết lập 
các điểm khai báo y tế tại cửa ngõ ra, vào huyện để kiểm soát người đi, về huyện, 

thành lập đưa các điểm khai báo y tế vào hoạt động, báo cáo UBND huyện trước 
ngày 12/11/2021. 

- Chủ động áp dụng biện pháp cách ly phù hợp với tình hình thực tế tại 

huyện; trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe nhưng không bảo 
đảm điều kiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định thì vận động tổ chức cách 

ly, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú của xã, thị trấn.  

- Chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng 

sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở... hoặc có yếu tố 
dịch tễ. 
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- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực 
hiện công tác phòng, chống dịch tại xã, thị trấn, nhất l à tại các xã giáp ranh có 
nguy cơ cao. 

3. Công an huyện 

-  Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác quản lý địa bàn,  nắm hộ, nắm 

người, quản lý cư trú; kịp thời phát hiện, phối hợp quản lý các  trường hợp công 
dân trở về tỉnh từ các vùng dịch và tổ chức các biện pháp  phòng, chống dịch theo 

quy định. Xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định về phòng, 
chống dịch Covid-19. 

- Cập nhật, bổ sung thông tin công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”,  đáp ứng yêu cầu quản lý dân 
cư trên địa bàn (cả số đến và số đi); kết nối cơ sở dữ liệu về tiêm chủng, xét 

nghiệm, quản lý người nhiễm Covid-19 khỏi bệnh để triển khai thống nhất việc 

ứng dụng mã QR trên thẻ Căn cước công dân phục  vụ việc quản lý đi lại của 

người dân và công tác phòng, chống dịch Covid -19.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành khai báo y tế bắt 

buộc (Quét QR-code) đối với tất cả các cơ quan, đơn vị; cơ sở sản xuất kinh 
doanh, nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi, giải trí... và không đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch theo quy định. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các bản, tiểu khu, các nhóm liên gia, khu dân cư bổ 
sung hương ước, quy ước, nội quy, quy chế về cam kết chấp hành, thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; kiểm soát người đi, về địa 

phương; phát hiện, tố giác người từ vùng dịch về địa phương không khai báo hoặc 
khai báo y tế không trung thực. 

- Tăng cường phát huy vai trò của hệ thống chính  trị cơ sở, đặc biệt là Tổ 
Covid-19 cộng đồng trong việc giám sát, theo dõi y tế. Chỉ đạo lực lượng công an, 

y tế, đoàn thể cấp xã và Tổ Covid -19 cộng đồng thường xuyên kiểm soát di biến 
động dân cư trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, vận động người dân khi đến/trở về huyện từ các tỉnh chủ 
động khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và ký cam kết thực hiện nghiêm quy định 

5K, hạn chế tiếp xúc tập trung đông người, không đến các khu vực công cộng 
như: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, bến xe, trường học, quán ăn… trong 07 

ngày kể từ khi vào huyện (trừ trường hợp thực thi công vụ). 

- Chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành đúng 

quy định về phòng, chống dịch; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện 

nếu để phát sinh ổ dịch trong  cộng đồng.  

- Khuyến khích các bản, tiêu khu giáp ranh với các huyện, xã có nguy cơ 
cao thành lập các điểm khai báo y tế để nắm bắt, sàng lọc, thực hiện các biện pháp 
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phòng, chống dịch phù hợp với những người đi từ vùng dịch trở về bản, tiểu khu.  
Kinh phí hỗ trợ các tổ trực bằng hình thức xã hội hóa. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn khẩn 
trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT.VP, 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 

 

Thào A Mua 
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