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Thanh Thủy, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn. 

 

Thực hiện Văn bản số 3124/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Tăng cường kiểm soát, xét nghiệm người trở về từ các vùng dịch. 

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm trong 

cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn huyện tại Văn bản số 1203/UBND-LĐTBXH ngày 21/7/2021 của UBND 

huyện Thanh Thủy. 

- Tăng cường kiểm soát người, phương tiện tại Chốt kiểm soát phòng dịch 

COVID-19 cầu Đồng Quang; kiên quyết không cho người từ vùng dịch vào địa 

bàn nếu không có giấy xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong thời gian 

72 giờ. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an, Tổ COVID-19 cộng đồng tăng 

cường giám sát di biến động, người từ các tỉnh, thành phố khác đến/ trở về địa bàn; 

đặc biệt là người lao động từ các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg và 

các vùng có ổ dịch đang hoạt động đến làm việc tại các doanh nghiệp CSSXKD 

trên địa bàn thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo dõi, xét nghiệm tầm 

soát theo đúng quy định; xử lý hành chính hoặc xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền 

xử lý hình sự theo quy định đối với các trường hợp vi phạm (nếu có). Kiên quyết 

không để “lọt” những trường hợp từ các từ các tỉnh, thành phố có dịch về địa bàn 

mà không được kiểm soát. 

- Thực hiện công tác báo cáo (hàng ngày) danh sách các trường hợp từ vùng 

dịch trở về địa phương về Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện. 

2. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) thực hiện 

nghiêm túc Văn bản số 1203/UBND-LĐTBXH ngày 21/7/2021 của UBND huyện về 

việc thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, 

CSSXKD trên địa bàn; Nếu có nhu cầu làm việc với các chuyên gia, nhà đầu tư, 



 

 

người lao động... đến từ các tỉnh, thành phố giãn cách xã hội, các vùng ổ dịch thực 

hiện hướng dẫn cụ thể như sau: 

- Yêu cầu người lao động phải xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên hoặc 

xét nghiệm RT-PCR và có kết quả âm tính với vi rút Sars-CoV-2 trong 72 giờ. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp, CSSXKD bố trí phương án thực hiện 03 tại chỗ 

khi sử dụng người lao động đến từ các địa bàn trên (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - 

nghỉ tại chỗ) đảm bảo điều kiện về nơi lưu trú tập trung của người lao động; đảm 

bảo chất lượng bữa ăn, sức khỏe người lao động. Tiếp tục thực hiện nội dung Văn 

bản số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của liên ngành Lao động 

TB&XH - Tổng Liên đoàn Lao động - Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt 

Nam về việc Hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh 

trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Trường hợp người lao động không có giấy xét nghiệm âm tính với Sars-

CoV-2 hoặc doanh nghiệp, CSSXKD không bố trí được chỗ ở cho người lao động 

thì tạm dừng ngay việc sử dụng những người lao động này tại đơn vị mình. 

- Thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc 

và ký túc xá cho người lao động theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 và cập nhật lên hệ thống http://kcnvietnam.vn định kỳ 1 lần/1 tuần. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ động bố trí nhân lực cung cấp test xét nghiệm và các vật tư, sinh phẩm, 

trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch và các 

doanh nghiệp, CSSXKD trên địa bàn.  

 - Là đầu mối thực hiện nhiệm vụ thu phí xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

hoặc xét nghiệm RT-PCR đối với các trường hợp có nguy cơ (các trường hợp trở 

về từ tỉnh, thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, các vùng ổ dịch 

đang hoạt động theo các tỉnh, thành khác nêu trên). Đầu mối tiếp nhận đăng ký 

BSCKI. Đào Xuân Khải – Số điện thoại: 0987.883.227 – Trung tâm Y tế huyện 

Thanh Thủy. 

 * Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và chủ các doanh nghiệp, CSSXKD trên 

địa bàn huyện chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện về 

công tác phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị mình quản lý. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn; đơn vị; các doanh nghiệp, CSSXKD nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh;  

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT huyện; 

- Thành viên BCĐ; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT.    
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 

http://kcnvietnam.vn/
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