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Số:              /UBND-VX 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Sơn Dương, ngày         tháng 01 năm 2022 

 

                                       Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch Covid-19 bệnh trên địa bàn huyện, 
số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tiếp tục được phát hiện mỗi ngày; đặc 

biệt trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, số lượng người từ các 
địa phương trong nước trở về quê ăn Tết rất nhiều; các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ phục vụ Tết tăng cao sẽ là nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch Covid-
19 trên địa bàn huyện. 

Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 133/SYT-NVYD 
ngày 15/01/2022 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 
trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện rà soát tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để 
nắm được số lượng người thân từ ngoại tỉnh về nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 
2022 tại huyện. Tổ Covid cộng đồng các xã, thị trấn có trách nhiệm theo dõi, quản lý 

người dân tại địa bàn được phân công, kiểm tra và hướng dẫn người dân khai báo y tế 
trên phần mềm PC-Covid và thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

- Bố trí thêm nhân lực, tình nguyện viên tham gia làm việc, hỗ trợ trực tại 
trạm Y tế, đảm bảo trực 24/24h để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân, 

thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc (tối thiểu 01 lần từ ngày thứ nhất đến ngày 
thứ 3 ngay sau khi về địa phương) đối với người dân ngoại tỉnh về địa phương trong 

dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 chưa có kết quả xét nghiệm và người 
về từ vùng dịch cấp độ 3 và 4. Hướng dẫn người dân nghiêm túc thực hiện tự cách 

ly tại nhà, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu với những người trong gia 
đình cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Căn cứ vào Giấy chứng nhận tiêm 

chủng (bản giấy hoặc trên phần mềm) và về từ vùng có yếu tố nguy cơ, thực hiện 
việc cách ly như sau: 

+ Về từ vùng dịch có cấp độ 1, 2: Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà trong vòng 07 
ngày nếu đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc 14 ngày với người tiêm chưa đủ liều vắc 
xin phòng COVID-19 (chưa tiêm hoặc chỉ tiêm 01 mũi), nghiêm túc thực hiện 5K. 

+ Về từ vùng dịch cấp độ 3: Tự cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà trong vòng 
07 ngày nếu đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc cách ly y tế tại nhà 14 ngày với người 
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chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (chưa tiêm hoặc chỉ tiêm 01 mũi) lấy 
mẫu xét nghiệm test nhanh vào ngày 1 và ngày thứ 7 hoặc ngày thứ 14 trước khi 

kết thúc thời gian cách ly. 

+ Về từ vùng dịch cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): Phải có kết quả xét nghiệm 
SARS-CoV-2 âm tính (bằng phương pháp RT-PCR) trong vòng 72 giờ. Thực hiện 

cách ly y tế tại nhà 07 ngày nếu đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc 14 ngày với người 
chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (chưa tiêm hoặc chỉ tiêm 01 mũi) lấy 

mẫu xét nghiệm test nhanh vào ngày 1 và ngày thứ 7 hoặc ngày thứ 14 trước khi 
kết thúc thời gian cách ly. 

- Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện cách ly F1 tại nhà theo hướng dẫn 
tại Công văn số 3125/SYT-NVYD ngày 31/12/2021 và thực hiện phòng chống dịch 
tại các Chợ, Siêu thị và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống… theo đúng Quyết 

định 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về Ban hành sổ tay “Hướng dẫn 
phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. Đề 

nghị chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 
cho những người có nguy cơ cao, tiếp xúc với nhiều người như nhân viên bảo vệ, 

bán hàng, người phục vụ… tối thiểu 1 lần/tuần hoặc ngay khi có biểu hiện ho, sốt 
để phát hiện sớm, cách ly kịp thời đảm bảo kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, tránh lây 

lan ra cộng đồng. 

2. Trung tâm Y tế huyện: 

- Chỉ đạo trạm Y tế các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật dữ liệu người dân 
khi trở về/đến địa phương để kiểm soát, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch theo quy định.  

- Tổ chức khu vực riêng để phân loại và chuyển Cơ sở thu dung, điều trị bệnh 
nhân COVID-19 của huyện theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Bố trí nhân lực y 
tế để theo dõi, điều trị bệnh nhân COVID -19 tại cơ sở thu dung, cách ly, điều trị 

COVID-19 của huyện và các điểm thu dung, điều trị Covid-19 tại các xã. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế đảm bảo trực 24/24h để tiếp nhận thông tin khai báo 

y tế của người dân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc (tối thiểu 01 lần từ ngày 
thứ nhất đến ngày thứ 3 ngay sau khi về địa phương) đối với người dân ngoại tỉnh 
về địa phương trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần chưa có kết quả xét 

nghiệm và người về từ vùng dịch cấp độ 3 và 4. 

- Có văn bản gửi các Phòng khám đa khoa tư nhân bố trí thường trực, thành 

lập 2 - 3 đội, tổ (từ 3-5 người/tổ) lấy mẫu xét nghiệm, truy vết sẵn sàng hỗ trợ khi 
có diễn biến phức tạp về dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo kinh phí mua sắm vật tư, hoá 

chất, số lượng kit test xét nghiệm nhanh phục vụ lấy mẫu tầm soát các trường hợp 
công dân về địa phương nghỉ Tết. Bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết 

bị, trang phục phòng hộ cá nhân; bảo đảm ô xy từ cơ sở điều trị, các trạm Y tế lưu 
động và cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 của huyện. 

3. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện: Căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phối 
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hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch 
COVID-19 nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 
- Sở Y tế; 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 
- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 
- Chuyên viên THVX; 
- Lưu: VT, YT, (            b). 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

Giang Tuấn Anh 
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