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CHỈ THỊ 
Về việc thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch bệnh 

 Covid-19 lây lan ra cộng đồng 
 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta hiện nay đang có diễn biến rất 
phức tạp; số ca nhiễm Covid-19 đang tăng lên từng ngày, dự báo sẽ lây lan trên 
diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân. 

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú 
Trọng; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực 
hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 11/CT-

UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện cách ly 
toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng; Chủ tịch UBND 
huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn triển khai thực hiện ngay các biện pháp cấp bách sau: 

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 

01/4/2020 theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình; thôn, khu phố cách ly 
với thôn, khu phố; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với 
tỉnh”. 

- Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như: 
mua thuốc men, nhu yếu phẩm, khám, chữa bệnh; đi làm tại nhà máy, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng hóa thiết yếu (các dịch vụ không phải dừng hoạt 

động) và các trường hợp khẩn cấp khác. 
- Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh 

viện và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m 

khi giao tiếp. 
- Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện 

để tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và cộng đồng. Tích cực tham gia khai báo y tế 
tự nguyện; có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan 

chức năng và cộng đồng. 
2. Tổ giám sát huyện, các tổ giám sát cấp xã, tổ giám sát cấp thôn tăng 

cường thực hiện tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn và đôn 

đốc thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 
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Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh và quy định tại Chỉ thị này. 
3. Thủ trưởng các cơ quan, Giám đốc các doanh nghiệp (đặc biệt là các 

doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài như Công ty TNHH S&H 

ViNa, Công ty TNHH NewHope, Công ty liên doanh Việt Nam – Đài Loan), chủ 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động phải thực hiện đầy 

đủ các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh 
dịch vụ của mình như: tổ chức khai báo y tế, đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ 
cán bộ, công nhân viên hàng ngày, thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng 

nơi làm việc, các biện pháp rửa tay sát khuẩn, vệ sinh cá nhân, đảm bảo khoảng 
cách giữa người lao động theo hướng dẫn của ngành y tế. 

4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, 

phòng, chống dịch đối với các cá nhân đã điều trị nội trú, ngoại trú, khám bệnh, 
người đi chăm, đến thăm bệnh nhân, cán bộ, nhân viên học tập và làm việc tại 
Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020 trở về đây và những người nước ngoài về 

địa phương sau ngày 08/3/2020, theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 
28/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 28/3/2020 
của Chủ tịch UBND huyện. 

Nếu đơn vị nào không thực hiện tốt việc cách ly các đối tượng nêu trên, để 
lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn sẽ bị xử lý 
nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

5. Đề nghị Cơ quan Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã 
hội cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, cơ quan các xã, thị trấn chỉ 
đạo cán bộ, công chức tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi hình 

thức tổ chức làm việc (làm việc tại cơ quan kết hợp với làm việc tại nhà). 
- Từng cơ quan duy trì một bộ phận trực để tiếp nhận và triển khai công tác 

chỉ đạo, điều hành của cơ quan. Trong thời gian cách ly, căn cứ yêu cầu thực hiện 

nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định số 
lượng cán bộ, công chức làm việc tại nhà và phân công số cán bộ, công chức trực 
để duy trì công việc; riêng các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 từ huyện đến cơ sở và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các 
xã, thị trấn phải làm việc tại cơ quan. 

- Đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang liên quan 

trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Y tế, Công an, Quân sự 
vẫn tổ chức làm việc tại cơ quan. 

- Đối với các đơn vị: Điện lực Thạch Thành, Công ty CP cấp nước Thanh 

Hóa – Chi nhánh Thạch Thành, các đơn vị Viễn thông, Bưu điện căn cứ tính chất 
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công việc và tình hình thực tế, Thủ trưởng cơ quan quyết định việc cho cán bộ, 

công nhân, viên chức làm việc tại nhà kết hợp với làm việc tại cơ quan, nhưng 
phải đảm bảo cung cấp kịp thời các dịch vụ thiết yếu theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Các đơn vị sự nghiệp khác căn cứ thực tế, Thủ trưởng đơn vị quyết định 

hình thức tổ chức  làm việc nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch và 
duy trì hoạt động theo quy định. 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để lây 
nhiễm dịch bệnh trong cơ quan do không chấp hành nghiêm quy định phòng, 
chống dịch tại công sở. 

6. Dừng hoạt động vận chuyển tất cả các tuyến vận tải hành khách, các 
hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt trên địa bàn huyện trong 
vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công 

vụ, xe vận chuyển các đối tượng cách ly, xe chuyển bệnh nhân, xe đưa đón công 
nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã được cơ quan 
có thẩm quyền chấp thuận và giám sát chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định). 
7. Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện thực hiện tốt công tác phân luồng, 

khám chữa bệnh, quản lý chặt chẽ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không để lây 

chéo trong bệnh viện. Mỗi bệnh nhân chỉ có một người nhà chăm sóc (trong 
trường hợp cần thiết), không tổ chức thăm bệnh nhân. 

8. Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Công an huyện thực hiện các 

biện pháp bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 
huyện, chỉ đạo lực lượng dân quân các xã, thị trấn hỗ trợ các tổ giám sát cấp xã, 
thôn trong thực hiện tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn 

quản lý. 
9. Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an từ huyện đến thôn, khu phố 

tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện, phòng chống tội 

phạm, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong thời gian cách ly toàn xã hội từ ngày 
01/4 đến 15/4/2020. 

10. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao, du 
lịch tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân nắm bắt thông tin kịp 
thời về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp chính quyền và 

ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của Đảng, Nhà nước ta. 
11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với  Công ty CP thương mại miền 

núi Thanh Hóa – Chi nhánh Thạch Thành và các cửa hàng cung cấp nhu yếu 
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phẩm cần thiết để tham mưu, thực hiện các giải pháp đảm bảo hàng hóa, lương 

thực, thực phẩm thiết yếu cho Nhân dân trong thời gian cách ly toàn xã hội. 
12. Văn phòng HĐND&UBND huyện và các phòng, ban UBND huyện 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung của 
Chỉ thị này./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh;                           (b/c); 
- Sở Y tế; 

  - TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 
  - Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ PCD huyện; 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện; 
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 
- Hội doanh nghiệp huyện; 
- Lưu: VT, VP, YT. 
 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
 
 
 

Phạm Đình Minh 
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