
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

 

Số:        /CĐ - UBND                     

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Yên Định, ngày 21 tháng 6  năm 2021 
  

CÔNG ĐIỆN  
Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong  

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH điện: 
 

   - Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; 

   - Chủ tich UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy 

hiểm, khó lường ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là ở: Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… với nhiều chùm ca bệnh 

lây nhiễm trong cộng đồng và lây nhiễm trong các khu công nghiệp, rất khó khăn 

cho việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ; đây là những tỉnh, thành phố có nhiều công 

dân của huyện Yên Định đang sinh sống, học tập, làm việc và đặc biệt tại Nghệ An 

là tỉnh tiếp giáp Thanh Hóa, đã phải thực hiện phong tỏa toàn bộ thành phố Vinh và 

một số địa phương gần sát tỉnh ta.  

Tại huyện Yên Định tình hình dịch vẫn cơ bản được kiểm soát, giám sát, 

phát hiện sớm, chạy đua với thời gian, xử lý triệt để ngay từ đầu, hạn chế được tối 

đa số trường hợp tiếp xúc F1, F2, không để lây lan diện rộng. Tuy nhiêm, một số 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là, thiếu quyết 

liệt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở một bộ phận người dân và 

một số địa phương.  

Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, trong đó tập trung vào kiểm soát người về từ các 

tỉnh, thành phố có dịch (đặc biệt là các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà 

Tĩnh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương…) và thực hiện nghiêm ngặt, mạnh 

mẽ, quyết liệt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các khu vực công 

nghiệp, công xưởng, nhà máy, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, các khu vực 

tập trung đông người…;  

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

huyện yêu cầu các phòng, đơn vị, các địa phương trong huyện tiếp tục nêu cao tinh 

thần cảnh giác, duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao nhất, chủ động, tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; đồng thời tập 

trung tổ chức thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các nội dung sau: 
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1. Đối với việc kiểm soát người đi, đến các địa phương trong nước trở về 

huyện: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn, 

chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh; trong đó chú 

trọng tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát người đến, trở về từ vùng có dịch theo 

Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND ngày 20/5/2021; Công điện số 14/CĐ-UBND 

ngày 26/5/2021; Công văn số 7311/UBND-VX ngày 30/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh và Công văn số 1971/CV-BCĐ ngày 23/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh; đồng thời, thực hiện chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng 

tạo các biện pháp giám sát, cách ly người trở về từ vùng dịch, sau đây:  

- Tất cả những người đi, đến và trở về từ các điểm dịch, các khu phong tỏa, 

khu cách ly, giãn cách, các mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế phải thực hiện 

cách ly tập trung 21 ngày và được lấy mẫu làm xét nghiệm tối thiểu 03 lần.  

- Tất cả những người đi, đến và trở về từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương không từ các điểm, 

mốc dịch tễ nêu trên theo thông báo của Bộ Y tế thực hiện cách ly tại nhà tối 

thiểu 14 ngày và được lấy mẫu làm xét nghiệm tối thiểu 03 lần.  

- Các đối tượng còn lại khi trở về huyện phải thực hiện nghiêm việc khai báo 

y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà tối thiểu 02 ngày.  

2. Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Nghệ An, Hà Tĩnh:  

- Giao UBND các xã, thị trấn khuyến cáo người dân không đi đến các tỉnh 

Nghệ An, Hà Tĩnh và các vùng có dịch. Đồng thời, đề nghị người dân là người nhà 

hiện đang cư trú tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hạn chế trở về địa phương khi 

không thực sự cần thiết.  

- Yêu cầu người dân nếu phải đi lại giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An phải 

thực hiện khai báo y tế và các yêu cầu cách ly khi trở về theo quy định.  

- Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các 

ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức 

thực hiện công tác phòng, chống dịch; tạm đình chỉ các cơ sở không đảm bảo an 

toàn và xử lý nghiêm các cá nhân thiếu trách nhiệm theo quy định. Tiếp tục đẩy 

mạnh việc phối hợp, thống nhất với doanh nghiệp trong huyện việc quản lý người 

lao động và thực hiện sàng lọc, xét nghiệm cho công nhân theo từng khả năng, tình 

huống của doanh nghiệp. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc chủ động tầm soát cho 

khoảng 10-20% số người lao động trong diện nguy cơ cao tại Doanh nghiệp; Báo 

cáo kết quả sơ bộ về UBND huyện trước ngày 30/6/2021. 

3. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế tiếp tục tổ chức thực 

hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 

1785/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid�19.  

Thực hiện chặt chẽ việc phân luồng, sàng lọc, xét nghiệm ngay từ đầu, phát 

hiện sớm các đối tượng nguy cơ, tuyệt đối không để dịch lây lan cho cán bộ y tế 

hoặc lây lan từ 02 phòng/buồng bệnh trở lên trong bệnh viện. 
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4. Về việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc, kiểm soát nguy cơ dịch:  

- Từ 25/6/2021, giao Trung tâm Y tế huyện thống nhất cụ thể với các 

doanh nghiệp để chủ động bố trí kinh phí, phối hợp với cơ quan y tế để thực 

hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ 10 ngày 01 lần cho ít nhất 50% người lao động 

bằng Test nhanh kháng nguyên (đối với các cơ sở có số người lao động dưới 

1.000 người), 20% (đối với cơ sở có số lao động từ 1.000 đến 10.000 người) và 

10% (đối với cơ sở có số lao động trên 10.000 người) để kịp thời chủ động tầm 

soát, phát hiện, kiểm soát nguy cơ dịch, duy trì hoạt động sản xuất; nếu có kết 

quả xét nghiệm nghi ngờ hoặc dương tính thì chuyển Trung tâm Kiểm soát dịch 

bệnh tỉnh xét nghiệm khẳng định. 

- Tiếp tục tăng cường mở rộng xét nghiệm sàng lọc, tầm soát đối với các đối 

tượng nguy cơ khác. 

5. Về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn 

huyện Yên Định: Thực hiện nghiêm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo 

đúng đối tượng và thời gian.  

- Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, 

đề xuất phương án, để sớm tiếp cận vắc xin phòng Covid-19, với mục tiêu sớm đạt 

được tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất, đảm bảo miễn dịch cộng đồng trên địa bàn 

huyện để phòng, chống dịch Covid-19.  

- Trước mắt thực hiện rà soát, bổ sung hệ thống dây chuyền lạnh, trang thiết 

bị, vật tư tiêu hao, các điều kiện cần thiết khác, đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn, 

nâng cao năng lực về tiêm chủng vắc xin cho lực lượng cán bộ y tế đảm bảo sẵn 

sàng tổ chức tiêm chủng quy mô lớn, trên diện rộng, trong thời gian ngắn nhất, đảm 

bảo an toàn khi được Bộ Y tế cung ứng vắc xin với số lượng lớn hơn.  

6. Về đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 cho việc hỗ trợ đón 

người lao động của địa phương đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang và các tỉnh có dịch 

về huyện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.  

Giao phòng, ngành: Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Kinh tế - Hạ 

tầng; Công an huyện; Ban chỉ huy Quân sự huyện và UBND các xã, thị trấn theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc Công văn số 8186/UBND-

VX ngày 12/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ đón người lao động 

Thanh Hóa đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng về Thanh Hóa do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19; đấu mối chặt chẽ đảm bảo chủ động và kiểm soát chặt 

chẽ nguy cơ dịch trong tiếp nhận, bàn giao, cách ly công dân.  

Yêu cầu tất cả các công dân trở về phải được cách ly tạm thời 2 ngày, lấy 

mẫu xét nghiệm, phân loại nguy cơ trước khi bàn giao cho các địa phương tiếp tục 

theo dõi, giám sát, quản lý theo quy định.  

7. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị 

trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phát huy tối đa vai trò của tổ giám sát cộng 

đồng, thôn, bản, gia đình có người thuộc diện cách ly và nhân dân, tiếp tục nâng 

cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; nêu cao ý thức trách nhiệm 
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với cộng đồng, thực hiện chủ động, nghiêm túc, triệt để đúng quy định các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện nghiêm các chỉ đạo, yêu cầu 

của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban 

chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện.  

8. Các nội dung không đề cập tại văn bản này, tiếp tục thực hiện nghiêm  

theo Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện về 

việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và các văn bản chỉ đạo khác của Huyện ủy, 

UBND huyện.  

Nhận được Công điện, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp 

huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (để b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (để giám sát); 
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Các thành viên BCĐ;                   (để t/h); 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 CHỦ TỊCH 
           

                          
 

 

 
 

 

   Phạm Tiến Dũng 
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