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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy 

cơ lây nhiễm trên địa bàn tỉnh là rất cao; để hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh dịch 

bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 

trấn trên toàn tỉnh tập trung tổ chức thực hiện: 

1.1- Rà soát tất cả những người về địa phương từ ngày 30/4/2021 đến 12 giờ 

ngày 20/5/2021 và các ngày tiếp sau. Hàng ngày chốt số liệu từ 12 giờ ngày hôm 

trước đến 12 giờ ngày hôm sau (theo biểu mẫu đính kèm văn bản này). 

1.2- Xác định cụ thể số người về từ vùng đang có dịch Covid-19 và từ vùng 

không có dịch để sàng lọc, phân loại, thực hiện cách ly theo quy định (cách ly tập 

trung, cách ly tại nhà, tự theo dõi tại nhà…). 

1.3- Quản lý chặt chẽ số người về từ vùng đang có dịch và thực hiện kịp thời 

các biện pháp y tế theo quy định (khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm sàng lọc khi 

cần thiết…). 

1.4- Thông báo đến tất cả người dân trên địa bàn quản lý không đi đến các 

vùng đang có dịch và công dân địa phương đang sống, làm việc tại các vùng đang 

có dịch không trở về địa phương trong thời gian này. Nếu trường hợp thực sự cần 

thiết phải về địa phương thì phải khai báo y tế trung thực và thực hiện cách ly tập 

trung theo quy định. 

1.5- Thực hiện phương châm: Thôn (bản, tổ dân phố) giữ thôn, xã giữ xã, 

huyện giữ huyện. Nếu để lọt, sót người trong quá trình rà soát, thực hiện khoanh 

vùng, cách ly…dẫn đến xảy ra dịch bệnh trên địa bàn quản lý thì người đứng đầu 

Thôn (bản, tổ dân phố), xã, huyện phải chịu trách nhiệm theo mức độ vi phạm. 

1.6- Về trách nhiệm thực hiện: 

a) Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Thôn, Bản: thực hiện rà soát, ký 

vào danh sách (nêu tại tiết 1.1 văn bản này) và chịu trách nhiệm về kết quả rà 

soát. 



b) Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn: ký xác nhận và đóng dấu, nộp danh 

sách về huyện và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát. 

c) Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Theo kết quả rà soát phân loại để chỉ 

đạo và quyết định áp dụng các biện pháp y tế phù hợp, đúng quy định. Chịu trách 

nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn quản lý. 

2. Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh chủ động phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện nội dung chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại điểm 1 văn bản này và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra 

dịch bệnh mà nguyên nhân liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được giao quản lý, 

thực hiện./.  

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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