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  Sơn Dương, ngày          tháng  9  năm 2021 

   
 

                     Kính gửi:      

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

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước vẫn đang có những 

diễn biến phức tạp; tại các tỉnh, thành phố đang áp dụng những quy định khác 

nhau để vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội và phục hồi sản 

xuất, kinh doanh. 

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang áp dụng biện pháp phòng, chống 

dịch theo tinh thần Chỉ thị 16, 16
+
 và Chỉ thị 15, 15

+
 theo từng mức độ nguy cơ và 

được chia thành 04 vùng (đỏ, cam, vàng, xanh); vùng đỏ và cam áp dụng theo Chỉ 

thị 16
+
 và 16, vùng vàng và xanh áp dụng Chỉ thị 15

+
 và 15. 

Để tạo điều kiện cho công dân của huyện đi lại được thuận lợi nhưng vẫn 

đảm bảo công tác kiểm soát phòng, chống dịch ngăn ngừa mầm bệnh Covid-19 

xâm nhập vào địa bàn huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn; các chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn huyện tăng cường 

kiểm soát nghiêm ngặt người/phương tiện vào huyện đặc biệt đối với công dân về 

từ các địa phương có dịch đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và 16
+
, 

trong đó lưu ý các đối tượng như sau: 

1. Đối với công dân từ vùng có dịch đang thực hiện Chỉ thị 16 và 16
+
 (vùng 

đỏ, cam) về địa phương hoặc qua các chốt kiểm dịch: 

- Bắt buộc phải có xét nghiệm RT-PCR âm tính trong thời gian 72 giờ, giấy 

tờ tùy thân và giấy đi đường hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Những trường 

hợp này khi trở về địa phương phải khai báo y tế và thực hiện cách ly y tế tại nhà 

theo quy định tại Mục 1, Văn bản số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế.  

- Trường hợp không đủ giấy tờ như trên, nếu là người địa phương yêu cầu 

lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ, đồng thời thông báo ngay cho Trung tâm Y tế huyện 

để đưa đi cách ly tập trung và tùy theo mức độ vi phạm các xã, thị trấn lập hồ sơ 

xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ. Trường hợp không phải công dân của huyện 

thông báo cho địa phương nơi công dân cư trú tổ chức đón người về, theo nội 

dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-CP ngày 
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31/7/2021 (Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì 

các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích để đảm bảo an toàn). 

- Các trường hợp trốn tránh chốt kiểm dịch, trốn khai báo y tế hoặc khai 

báo không trung thực khi phát hiện từ vùng dịch về địa phương (kể cả về từ vùng 

vàng hoặc xanh) yêu cầu các xã, thị trấn lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và 

thực hiện biện pháp cách ly theo đúng quy định. 

 2. Đối với công dân từ vùng dịch đang thực hiện Chỉ thị 15 và 15
+
 (vùng 

vàng, xanh) về địa phương hoặc qua các chốt kiểm dịch: Yêu cầu bắt buộc phải có 

giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ, giấy tờ tùy thân và các giấy 

tờ chứng minh lưu trú tại khu vực an toàn trong vùng dịch. Khi về địa phương 

phải khai báo y tế kịp thời và thực hiện cách ly y tế tại nhà (đối với vùng vàng) 

hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà (đối với vùng xanh) theo quy định.  

3. Đối với công dân về từ các địa phương không có dịch (không thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 15
+
 và 16, 16

+
 của Thủ tướng Chính phủ) khi về 

huyện hoặc đi qua các chốt kiểm dịch y tế cần phải có giấy xét nghiệm RT-PCR 

âm tính trong vòng 72 giờ, giấy tờ tùy thân và các giấy tờ chứng minh đến từ địa 

phương không có dịch. Phải thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại 

nhà theo quy định của Bộ Y tế. 

4. Các đối tượng thuộc “luồng xanh” hoặc xe ưu tiên khi vào hoặc qua địa 

bàn huyện thực hiện chế độ ưu tiên theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn thông báo nội dung Văn bản này cho các chốt kiểm soát liên ngành trên 

địa bàn và Nhân dân biết để thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên (Thực hiện); 

- 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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