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Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND, Trạm y tế các xã, thị trấn; 

- Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công ty, xí 

nghiệp, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.  
 

 

Thực hiện Văn bản số 3401/UBND-VX1 ngày 03/6/2021 của UBND Hà 

Tĩnh về việc tăng cường quản lý người đến/về từ địa phương có dịch. Hiện nay, 

tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang diễn biến hết sức khó lường; nhiều ổ 

dịch mới xuất hiện gần đây liên quan tới các khu công nghiệp, khu ở đông người; 

nhiều ca bệnh trong cộng đồng được phát hiện chưa rõ nguồn lây và có hành trình 

di chuyển phức tạp. Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 liên quan 

đến người từ các địa phương có dịch đến/về trên địa bàn huyện. UBND huyện yêu 

cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và Khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, công ty, xí nghiệp, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện 

ngay những nội dung sau: 

1. Quản lý chặt chẽ những người từ các tỉnh, thành phố có dịch đến/về trên 

địa bàn, cụ thể như sau: 

- Bắt đầu từ 0 giờ ngày 04/6/2021, thực hiện cách ly y tế tập trung đối với 

người đến/về từ các vùng đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Các đối tượng này phải cách ly tập 

trung đủ 21 ngày kể từ ngày rời khỏi vùng cách ly, bắt buộc xét nghiệm COVID-

19 đủ 04 lần theo quy định; chịu toàn bộ chi phí liên quan cách ly tập trung và chi 

phí xét nghiệm. 

- Những người thuộc diện bắt buộc cách ly tại nhà (bao gồm người đến/về 

từ TP Hồ Chí Minh - không nằm trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg): 

cách ly tại nhà đủ 14 ngày, phải được quản lý chặt chẽ, cấm đi ra khỏi nhà, có bản 

cam kết thực hiện cách ly, tuân thủ quy định cách ly, nếu vi phạm phải bị xử lý 

theo quy định. 



 

 

2. UBND, Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp Trung tâm Y tế chỉ đạo, 

hướng dẫn các địa phương, cơ sở thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc tại trạm y 

tế đối với người đến/về từ các tỉnh khác, tuyệt đối không được bỏ sót đối tượng; 

tăng cường tuyên truyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những 

trường hợp (tổ chức, cá nhân) vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. 

3. Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn cụ thể các nội dung, quy định cách ly 

tại nhà (trách nhiệm của UBND, trạm y tế những việc người cách ly phải tuân 

thủ... theo quy định). 

Đề nghị các đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện và báo cáo 

kết quả về Trung tâm Y tế huyện trước 14h00 hàng ngày./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD huyện; 

-Lưu: VT; YT. 
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