
UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÀ TRUNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VP            Hà Trung, ngày      tháng 8 năm 2021 

V/v điều chỉnh nội dung liên 

quan đến tổ chức Hội nghị, hoạt 

động tập trung đông người trong 

nhà; công dân đi vào địa bàn 

huyện phải có kết quả xét 

nghiệm âm tính với SA RS - 

CoV-2 tịa Công điện số 16/CĐ-

UBND ngày 27/8/2021 của Chủ 

tịch UBND huyện. 

 

 
Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 27/8/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công điện số 16/CĐ-

UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Hà Trung, trong đó: 

- Tại mục 1.3 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu “1.3. Tạm dừng các Hội 

nghị, hoạt động tập trung đông người trong nhà; trường hợp cần thiết phải tổ 

chức thì số lượng không quá 50 người; nếu tổ chức từ 30 người trở lên phải được 

sự đồng ý của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.”  

- Tại mục 1.9 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu “Hạn chế tối đa việc di 

chuyển giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và đi lại từ Thanh Hóa đến 

các tỉnh, thành phố khác, cụ thể như sau: 

  Từ 12 giờ 00 ngày 27/8/2021, tất cả công dân vào địa bàn huyện phải có 

kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ (nếu xét nghiệm 

RT-PCR) hoặc 24 giờ (nếu xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên); đồng thời, khai 

báo y tế, khai báo các điểm đến và thực hiện nghiêm các biện pháp 5K; trừ 

trường hợp làm nhiệm vụ cấp cứu người bệnh, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, 

thảm họa, đảm bảo an ninh, quốc phòng.” 

Để vừa đảm bảo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19, vừa 

đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, Chủ tịch UBND huyện điều chỉnh lại mục 

1.3 và mục 1.9 Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 như sau: 

- “1.3. Tạm dừng các Hội nghị, hoạt động tập trung đông người trong nhà; 

trường hợp cần thiết phải tổ chức thì số lượng không quá 50 người; nếu tổ chức 

từ 50 người trở lên phải được sự đồng ý của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện.”  
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- “1.9 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu “Hạn chế tối đa việc di chuyển giữa 

các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và đi lại từ Thanh Hóa đến các tỉnh, thành 

phố khác, cụ thể như sau: 

  Từ 12 giờ 00 ngày 27/8/2021, tất cả công dân từ tỉnh ngoài vào địa bàn 

huyện phải có kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ 

(nếu xét nghiệm RT-PCR) hoặc 24 giờ (nếu xét nghiệm Test nhanh kháng 

nguyên); đồng thời, khai báo y tế, khai báo các điểm đến và thực hiện nghiêm các 

biện pháp 5K; trừ trường hợp làm nhiệm vụ cấp cứu người bệnh, phòng, chống 

dịch bệnh, thiên tai, thảm họa, đảm bảo an ninh, quốc phòng.” 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 

27/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở Y tế (để b/c);  

- TTr.HU, TTr.HĐND huyện (để b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Thành viên BCĐ PCD Covid -19 huyện;  

- Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức, đoàn thể;  

- Hội doanh nghiệp huyện;  

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Lê Thanh Hải 
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