
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 
 

 

Số:               /UBND-VX 
V/v hoạt động của các điểm chốt kiểm 

dịch y tế và cơ sở cách ly y tế tập trung  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    

     Sơn Dương, ngày         tháng 3  năm 2021 

   
 

                       Kính gửi:      

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện;  

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Trong thời gian qua công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; trên địa bàn huyện đã thành 

lập 11 chốt kiểm dịch y tế (02 chốt do tỉnh thành lập trên trục đường Quốc lộ 2c 

và 37; 09 chốt tại các xã giáp danh với tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Phú Thọ), 

số lượt người qua các chốt kiểm dịch mỗi ngày từ 15 - 20 nghìn lượt, đến nay đã 

có gần 700 nghìn lượt người vào huyện qua các điểm chốt, được kiểm tra thân 

nhiệt và khai báo y tế đầy đủ, không có trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh. 

Huyện đã thành lập thêm 01 cơ sở cách ly y tế tập trung tại xã Tân Thanh 

(Cơ sở 2 tại trụ sở UBND xã Thanh Phát cũ); số người được cách ly y tế tập trung 

trong đợt là 13 người, trong đó số hiện đang còn cách ly tập trung là 01 người (dự 

kiến sẽ kết thúc cách ly tập trung ngày 03/03/2021). 

Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào 

mắc bệnh, tất cả các công dân đi, về từ vùng dịch được cách ly y tế, lấy mẫu xét 

nghiệm đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2,  

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa 

đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành y tế; không chủ quan, 

lơ là; tiếp tục rà soát, phát hiện, truy vết những trường hợp có tiếp xúc với bệnh 

nhân Covid-19 (F1, F2…), những công dân trở về từ vùng có dịch yêu cầu khai 

báo y tế trung thực và triển khai biện pháp cách ly phù hợp; tiếp tục tuyên truyền 

thực hiện nghiêm thông điệp 5K phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện 

và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống dịch bệnh. 

2. Tạm dừng hoạt động các điểm chốt kiểm dịch y tế tại các xã giáp danh 

(09 điểm chốt: Tân Trào, Lương Thiện, Quyết Thắng, Vân Sơn, Hồng Lạc, 

Trường Sinh, Tam Đa, Đại Phú, Ninh Lai) từ ngày 03/3/2021. Tiếp tục duy trì 

hoạt động 02 điểm chốt kiểm dịch y tế của tỉnh (Sơn Nam, Hợp Thành) đến khi có 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Đối với cơ sở cách ly y tế tập trung:  

- Trong trường hợp đến hết ngày 03/3/2021 không còn công dân phải áp 

dụng biện pháp cách ly y tế tập trung sẽ tạm dừng hoạt động của cơ sở cách ly tập 

trung tại xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương (trụ sở UBND xã Thanh Phát cũ). 
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- Trường hợp có công dân cần cách ly y tế tập trung nhưng số lượng ít (dưới 

05 người) sẽ tổ chức cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện. Khi số lượng 

người cần cách ly tập trung nhiều hơn thì tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại cơ 

sở số 02 (xã Tân Thanh).  

- Về chế độ chính sách đối với các cơ sở cách ly tập trung thực hiện theo 

quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ quy định 

về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, 

chống dịch Covid-19. 

4. Giao nhiệm vụ: 

4.1. Trung tâm Y tế huyện: Tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành y tế. Chuẩn bị cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Y tế huyện. 

4.2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Sau khi hết công dân cách ly tập trung tại 

cơ sở số 02 (xã Tân Thanh), tổ chức vệ sinh sạch sẽ, phun thuốc khử trùng; thanh 

toán đầy đủ các khoản chi phí phục vụ cơ sở cách ly và bàn giao nguyên trạng cơ 

sở cách ly cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh trông coi và quản lý. 

4.3. Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh: Phối hợp với Trung tâm Y tế và Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện vệ sinh, phun thuốc khử trùng cơ sở cách ly tập trung số 

02; kiểm tra lại cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhận bàn giao cơ sở cách ly để 

trông coi, quản lý và tiếp tục sử dụng khi cần thiết. 

4.4. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện: Căn cứ 

chứa năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách tăng cường phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch 

bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Y tế; Sở Tài chính; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX;  

- Lưu: VT, YT (          b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Phạm Thị Nhị Bình 
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