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   Sơn Dương, ngày          tháng   10  năm 2021 

   
 

                     Kính gửi:      

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện ; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Hiện nay trên địa bàn xã Hợp thành, huyện Sơn Dương xuất hiện 01 trường 

hợp công dân từ nước ngoài về huyện, đã được cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày 

tại tỉnh Quảng Nam, xét nghiệm 03 lần âm tính với SARS-CoV-2; về địa phương 

tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày tiếp theo. Kết quả xét nghiệm 

Covid-19 lần 01 (ngày thứ 7) có kết quả âm tính, xét nghiệm lần 02 (ngày thứ 12) 

có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo huyện đang triển khai thực 

hiện các biện pháp rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2... để tổ chức cách ly 

theo quy định.  

  Để bảo đảm việc cách ly y tế tập trung cho các đối tượng tiếp xúc gần với 

trường hợp F0 nêu trên (F1) và các trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, 

nơi lưu trú được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo 

của tỉnh, của huyện về công tác quản lý, giám sát đối với người cách ly y tế tại 

nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19. 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Chủ trì thực hiện việc cách ly y tế tập trung đối với các đối tượng tiếp xúc 

gần với trường hợp F0 nêu trên tại cơ sở cách ly tập trung của huyện thuộc thôn 

Lục Liêu, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh thực hiện vệ sinh sạch sẽ, 

phun thuốc khử trùng tại khu vực cách ly; kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, 

nước, cơ sở vật chất cần thiết tại cơ sở cách ly; triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

tại khu vực cách ly tập trung theo quy định. 

2. Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện: Bố trí lực lượng tiếp tục tham gia 

làm nhiệm vụ tại khu cách ly y tế tập trung của huyện tại xã Tân Thanh. Phối hợp 

với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh thực hiện vệ 

sinh, phun thuốc khử trùng tại khu vực cách ly. 

3. Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh: Bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

vật tư, đồ dùng, phương tiện phục vụ cơ sở cách ly cho Tổ quản lý, điều hành cơ 

sở cách ly tập trung; phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu 

vực cách ly y tế tập trung; hỗ trợ vật tư, đồ dùng cần thiết, nhân lực làm việc theo 

đề nghị của Tổ quản lý, điều hành cơ sở cách ly. 
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4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và địa bàn được phân 

công phụ trách. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch Covid-19 theo 

quy định. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công 

tác cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các công dân đang thực hiện cách ly y 

tế tại nhà. Những trường hợp tại gia đình không có phòng cách ly riêng, không có 

khu vực vệ sinh riêng hoặc không đảm bảo các điều kiện để cách ly tại nhà, yêu 

cầu đưa đối tượng đi cách ly y tế tập trung tại huyện. Tuyệt đối không để tình 

trạng người cách ly tại nhà vẫn tự do đi lại, sinh hoạt chung với gia đình mà 

không được quản lý, giám sát. 

- Chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát của Tổ Covid-19 cộng đồng, kịp 

thời phát hiện những trường hợp có tiếp xúc gần với các trường hợp F1 của ca 

bệnh (F0) nêu trên, báo cáo Ban Chỉ đạo để thực hiện cách ly theo quy định. Tiếp 

tục rà soát các trường hợp công dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố có 

dịch; kiểm tra, đối chiếu các địa điểm công dân đã đi qua và đề xuất biện pháp 

theo dõi, cách ly phù hợp.   

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm trước Ban Chỉ đạo huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu để người 

đang thực hiện cách ly y tế tại nhà làm lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 ra cộng 

đồng nguyên nhân do thiếu trách nhiệm quản lý, giám sát.   

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); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX;  

- Lưu: VT, YT, (            b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Giang Tuấn Anh 
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