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Thực hiện Công văn số 2280/UBND-KGVX ngày 28/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Sơn La về tăng cường kiểm soát người, phương tiện đi từ vùng dịch 

vào địa bàn tỉnh Sơn La; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Tất cả các công dân đi từ các tỉnh, thành phố không có dịch vào địa bàn 

huyện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS -CoV-2 
(theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong 

vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu). Trường hợp không có giấy xét nghiệm thì phải 
thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên tại cơ sở y tế gần nhất và phải 

tự chi trả phí xét nghiệm theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm tại chỗ nghi ngờ 
(+) thì chuyển công dân về Bệnh viện đa khoa huyện, đồng thời làm xét nghiệm 

bằng phương pháp RT-PCR, nếu kết quả âm tính thì được vào địa bàn, nếu kết 
quả dương tính chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.  

2. Đối với các công dân đi từ vùng có dịch về huyện (Thông báo các ổ dịch 

tại Việt Nam được cập nhật trên Website của Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh 
tật tỉnh), thì áp dụng các biện pháp cách ly theo Phương án 04/PA-BCĐ ngày 

03/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Bắc Yên về việc thực 
hiện các biện pháp cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 

30/CV-BCĐ ngày 17/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 tỉnh về 
việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid -19. 

3. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi  công tác ngoại 
tỉnh đến vùng có dịch theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch nơi đến công tác, khi trở về  
huyện phải được lấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR theo 

đúng quy định, tự theo dõi sức khỏe  và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y 
tế. Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm quản lý, giám sát, nhắc nhở cán bộ, 

công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. 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 trước Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện. 

2. Trung tâm Y tế huyện: Căn cứ tình hình thực tế, chủ động chuẩn bị các 

điều kiện cần thiết cho cơ sở cách ly tập trung hoạt động hiệu quả, tham mưu cho 



Ban Chỉ đạo huyện xem xét mở rộng cơ sở cách ly tập trung hoặc áp dụng các 
biện pháp cách ly ngoài cơ sở cách ly tập trung phù hợp với điều kiện thực tế của 

huyện nhưng phải tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly của 
công dân, đồng thời phải có cam kết bằng văn bản của Ban chỉ đạo các xã, thị trấn 
và gia đình công dân thuộc diện cách ly. 

3. UBND các xã, thị trấn: Quản lý chắc số lượng người dân có trên địa bàn, 
tuyệt đối không để tình trạng người dân  đi từ ngoài tỉnh vào địa bàn quản lý không 

được kiểm soát; phối hợp với Trung tâm y tế thực hiện các biện pháp cách ly các 
đối tượng thuộc diện phải cách ly theo quy định. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp chỉ đạo, ngăn chặn, xử lý nghiêm với 

mức cao nhất đối với các trường hợp vi phạm không chấp hành các quy định về 
phòng, chống dịch. 

 Đây là nội dung quan trọng, cấp bách, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 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 (Thành). 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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