
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN  THẠCH THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 
 

Số:        /CĐ-UBND 
 

Thạch Thành ngày        tháng 5 năm 2021. 
 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống  

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch  Thành 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THẠCH  THÀNH điện: 

- Trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công điện số 597/CĐ-BYT ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý 

sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19; Công điện hỏa 

tốc số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc điều 

chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập 

trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9; Công điện số 09/CĐ-UBND 

ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc tăng cường công 

tác phòng, chống dịch Covid-19; 

Chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

huyện Thạch Thành yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 

01/5/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành; trong đó yêu cầu người dân 

không đi, đến các vùng có dịch đã được Bộ Y tê công bố ở các tỉnh, thành phố 

trong cả nước. Trường hợp cần thiết, nếu đi, đến các vùng có dịch phải thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn và khi về phải thực 

hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương.  

2. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo quy 

định đối với các trường hợp các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và 

người dân không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định; đặc biệt là không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông 

người; công dân đang thực hiện biện pháp cách ly tại nhà sau cách ly tập trung 

hoặc đi từ vùng có dịch về không chấp hành cách ly đúng quy định.  

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

- Khẩn trương phối hợp với Trung tâm y tế, tập trung thực hiện ngay việc 

đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát tất cả các trường hợp đi khám chữa bệnh tại 

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ( Đông Anh- Hà Nội) từ ngày 14/4 đến 

ngày 05/5/2021 và các điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế về địa bàn một 
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cách nhanh chóng, triệt để nhất, đảm bảo tất cả các đối tượng có nguy cơ phải 

được giám sát, theo dõi y tế, cách ly, xử lý theo quy định.  

- Chỉ đạo các Tổ giám sát cộng đồng, huy động Mặt trận tổ quốc và các tổ 

chức, đoàn thể theo dõi, giám sát việc thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch 

đối với người đã kết thúc cách ly tập trung về nơi lưu trú trên địa bàn. Tổ chức 

kiểm tra, giám sát nghiêm việc thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú của các đối 

tượng; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm theo thẩm quyền các đối tượng không 

thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch. 

- Thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày sau khi kết 

thúc cách ly tập trung và phối hợp với Trung tâm y tế huyện tiến hành lấy mẫu 

xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập 

trung) đối với các đối tượng đã hoàn thành cách ly tập trung. Trường hợp kết 

quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định cho đến khi đủ 

14 ngày; nếu kết quả xét nghiệm dương tính, cách ly ngay tại cơ sở y tế theo quy 

định.  

- Yêu cầu người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết thực 

hiện các nội dung sau:  

+ Áp dụng các biện pháp cách ly phòng chống dịch và tự theo dõi sức 

khỏe tại nhà, nơi lưu trú đồng thời phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa 

phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung. 

 + Phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực 

hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu 

trú.  

+ Phải thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa 

phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất 

vị giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy 

định. 

 + Không được ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi 

lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho 

công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khẩu trang - 

khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế) của Bộ Y tế; không 

tụ tập, đến nơi đông người.  

+ Trường hợp cần thiết phải di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan, 

đơn vị tiếp nhận chuyên gia (đối với chuyên gia) hoặc công dân Việt Nam phải 

báo trước cho Trung tâm Y tế huyện nơi lưu trú để thông báo cho Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi đến để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe 

theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm việc báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

hàng ngày và báo cáo nhanh ngay khi có diễn biến mới về Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện để kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch. 
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4. Trung tâm y tế huyện 

- Chỉ đạo các khoa phòng và trạm y tế xã, thị trấn khẩn trương truy vết 

thần tốc và thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch theo quy định 

của Bộ Y tế đối với tất cả các trường hợp là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, 

những người đến thăm, nuôi…, có liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt 

đới Trung ương cơ sở Kim Chung từ ngày 14/4/2021 đến nay (đối với tất cả các 

trường hợp đã trở về) và những trường hợp trở về trong những ngày tới đây. 

Công tác rà soát, truy vết phải hoàn thành trước 17h00 ngày 06/5/2021; các mẫu 

xét nghiệm phải được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 18h00 

ngày 06/5/2021. 

 - Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện rà soát, đề xuất bổ sung cơ sở 

vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được 

cách ly theo quy định. 

5. Bệnh viện đa khoa huyện 

Tăng cường công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối không 

để lây nhiễm chéo theo hướng dẫn của Bộ Y tế và đảm bảo các hoạt động khám, 

chữa bệnh tại đơn vị theo quy định. 

6. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

 Phối hợp với Trung tâm Y tế rà soát, đề xuất bổ sung cơ sở vật chất cần 

thiết (nếu có), đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung khi có 

tình huống xảy ra.  

7. Công an huyện 

Tăng cường chỉ đạo lực lượng công an chủ trì phối hợp với y tế địa 

phương quản lý, giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 

của người nhập cảnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, 

chống dịch.  

8. Phòng Văn hóa-Thông tin 

Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thông tin bằng nhiều hình 

thức, nhất là trên hệ thống truyền thanh cơ sở, để người dân hiểu đúng tình hình 

dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng; chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; đồng thời, 

tuyên truyền để người dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, tự  giác khai 

báo y tế, phát hiện, phát giác, giám sát các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn. 

9. Phòng Y tế 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo dịch hàng ngày và báo 

cáo nhanh ngay khi có diễn biến mới về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 huyện để kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch. 
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10. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 huyện tiếp tục tăng cường đi kiểm tra theo địa bàn  

được phân công việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo 

của Ban chỉ đạo huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện xử phạt các tổ chức, cá 

nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch.  

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 huyện, Trung tâm Y tế và các đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh( để báo cáo); 

- Trung tâm VHTTTTDL (đưa tin); 

- Lưu: VT,YT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Minh 
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