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Số:        /UBND-CT 
Về việc thực hiện các biện pháp 

cấp bách, quyết liệt phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn xã. 

 

 

Hà Sơn, ngày 28 tháng 8 năm 2021 

                  Kính gửi:  

   - Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã; 

   - MTTQ các đoàn thể; 

   - Trạm Y tế; 

   - Trưởng các thôn - Tổ trưởng tổ GS cộng đồng thôn. 

 

  Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh ta đang diễn 

biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, khó lường, nhất là tại huyện Nông Cống; tại 

huyện Hà Trung, liên quan đến những người đã từng đến, trở về từ huyện Nông 

Cống; qua truy vết, thống kê đã có đã có 04 trường hợp là F1 (đã cách ly tập 

trung tại khu cách ly tập trung của huyện), 115 trường hợp là F2, 575 trường 

hợp là F3. Để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 với phương châm thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp; 

cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lây lan vào địa bàn xã.  

Thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Hà Trung về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hà Trung.  

Chủ tịch UBND xã yêu cầu Ban chỉ đạo, trưởng các thôn - Tổ trưởng tổ 

giám sát cộng đồng thôn, thực hiện triệt để, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện ngay một số nội dung sau đây: 

1. Đối với Ban chỉ đạo. 

Thường xuyên nắm bắt địa bàn được phân phụ trách có công dân đi/đến/ở 

từ huyện Nông Cống trở về địa phương từ ngày 10/8/2021 phải khai báo y tế tại 

Trạm y tế xã. Đồng thời kiểm tra, theo dõi việc chấp hành cách ly tại nhà đối với 

các đối tượng đang được cách ly tại nhà. Nếu có vấn đề đột xuất phát sinh phải 

báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo xã để kịp thời giải quyết. 

2. Đối với các thôn. 

Tăng cường công tác tuyên truyền trên loa phát thanh của thôn về công 

tác phòng chống dịch Covid-19, với thời lượng 2 lần /ngày.  

Đối với đám tang, tổ chức không quá 25 người, phải báo cáo với Đ/c Chủ 

tịch UBND xã và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã tổ chức giám sát 

nghiêm ngặt. Khuyến khích các đám cưới chỉ tổ chức báo hỷ; việc tổ chức hôn 

lễ nên vào thời điểm thích hợp khi dịch bệnh đã được đẩy lùi; trường hợp đặc 

biệt chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình với số lượng không quá 20 người tham gia.  

Thông báo đến tất cả người mọi người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra 

ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực 



hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tụ tập quá 05 

người ngoài phạm vi công sở, trường học. 

Dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí 

(trong nhà và ngoài trời). 

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

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.” 

Kiểm soát tốt đối tượng đang được cách ly tại gia đình. Phân công giao 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ giám sát cộng đồng của thôn; lập danh 

sách công dân có đi/đến/ở từ huyện Nông Cống trở về địa phương từ ngày 

10/8/2021 phải đến khai báo y tế tại Trạm y tế xã. Báo cáo về UBND xã vào 

08h hàng ngày (Qua Trạm Y tế xã để tổng hợp báo cáo huyện).  
3. Đối với Trạm y tế. 

Cập nhật và cung cấp kịp thời danh sách công dân từ vùng dịch về địa 

phương; Quản lý tốt đối tượng đang cách ly tại nhà. Chủ động tham mưu cho 

Ban chỉ đạo xã đối với từng trường hợp cụ thể để áp dụng các biện pháp phòng 

chống dịch cho phù hợp. 

4. Đối với Công an xã. 

Phân công lực lượng và siết chặt kiểm soát tốt chốt kiểm soát của xã tại 

thôn Cẩm Cường; tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm về công tác phòng chống dịch Covid-19. 

5. Đối với Đài Truyền thanh. 

 Tăng cường tuyên truyền 2 lần/ngày về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 để người dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đồng thời, không 

mất bình tĩnh, hoang mang; sẵn sàng, chủ động trong phòng, chống dịch 

Covid19 thành công.  

Đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các 

tầng lớp nhân dân về thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Yêu cầu BCĐ, thôn trưởng các thôn, Trạm Y tế và các bộ phận có liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy ( b/c)                  
- Đài Truyền thanh ( T.Truyền); 
- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ngọ 
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