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V/v thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng, quyết liệt
chống dịch covid-19

Kinh gửi.
- Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 359-CV/ TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa
về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bản
toàn tỉnh; Công điện khẩn số 25/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu:
1. Yêu cầu Trưởng các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung
văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 359-CV/ TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh
ủy Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19 trên địa bản toàn tỉnh và Công điện khẩn số 25/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
2. Về giám sát, cách ly đối với người đi và đến từ huyện Nông Cống
2.1. Yêu cầu tất cả những người đã từng đến, trở về từ huyện Nông Cống trong
khoảng thời gian từ ngày 16/8/2021 đến nay phải đến ngay các trạm y tế, Trung tâm
Y tế huyện khai báo và được hướng dẫn cách ly y tế theo quy định; tuyệt đối không
ra khỏi nhà trong vòng 14 ngày đối với các trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà; nếu
có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, mất khướu giác, vị giác… phải báo ngay với
trạm y tế xã, thị trấn, tổ giám sát cộng đồng để được tư vấn, giám sát, xét nghiệm và
xử lý theo quy định.
2.2. Tất cả những người đến, trở về từ huyện Nông Cống trong thời gian áp
dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, phải thực hiện xét nghiệm, khai báo y tế và cách ly tập
trung 21 ngày và theo dõi y tế tiếp tại nhà ít nhất 7 ngày; trừ trường hợp làm nhiệm
vụ cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa, đảm bảo an ninh, quốc
phòng, các trường hợp khác được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.
3. Tạm dừng một số hoạt động
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3.1. Tạm dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (trừ các cơ
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được hoạt động bao gồm: Nhà máy, cơ sở sản xuất,
công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như
lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nhiên liệu, xăng, dầu...); các cửa
hàng dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về, mang đi; cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho
bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ
trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...),
chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển; xuất, nhập khẩu
hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... yêu cầu bắt buộc khai báo y tế khi đến và
khi rời nơi làm việc.
3.2. 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.
3.3. Dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí
(trong nhà và ngoài trời), tắm biển,… (trừ các đội tuyển tập luyện thi đấu các giải
quốc gia, quốc tế).
4. Đối với các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn huyện
Khẩn trương rà soát toàn bộ số công nhân, người lao động đang làm việc trong
doanh nghiệp, nhà máy, xác định những người đã đi, đến từ huyện Nông Cống từ
ngày 10/8/2021 đến nay yêu cầu khai báo y tế và liên hệ với cơ quan chức năng để
cách ly y tế theo quy định.
Đối với công nhân, người lao động trong doanh nghiệp, nhà máy đã tiếp xúc
với công nhân, người lao động là người Nông Cống trước thời gian huyện Nông
Cống thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ (từ ngày
16/8/2021 đến 16 giờ ngày 25/8/2021) thì yêu cầu khai báo y tế và liên hệ với Trung
tâm Y tế huyện để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, cách ly y tế theo quy định.
Đối với công nhân, người lao động lưu trú trên địa bàn huyện và người lao
động từ các tỉnh lân cận làm việc trong các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn huyện phải đăng ký và ký cam kết thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch với chính quyền địa phương.
Yêu cầu doanh nghiêp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện
thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho người lao động theo quy định; nếu không
thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ, không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch thì
Ban chỉ đạo huyện sẽ yêu cầu dừng hoạt động và xử lý theo quy định của pháp luật.
5. Đối với việc tổ chức đám tang, đám cưới
- Đối với đám tang, tổ chức không quá 25 người và phải được Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch cấp xã nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt, thực hiện nghiêm các
quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện 5K theo khuyến cáo của
Bộ Y tế; khuyến khích việc tổ chức hỏa táng một lần cho người đã mất.
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- Đối với đám cưới, vận động người dân không tổ chức 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 và phải được Ban chỉ đạo cấp xã nơi tổ chức giám sát, phải ký cam
kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện
5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
6. Công an huyện
Tăng cường lực lượng tại các chốt kiểm soát liên ngành của huyện để xiết chặt
quản lý, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn huyện; phối hợp với các đơn
vị liên quan để tăng cường kiểm tra các phương tiện lưu thông, kể cả xe được cấp
“luồng xanh”, kiên quyết không để lợi dụng chở người vào huyện bất hợp pháp hoặc
vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.
Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn quản
lý, cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm về qui định trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19.
7. Trung tâm Y tế huyện
Chủ trì, phối hợp với UBND các xã trong việc phân loại, tổ chức thực hiện
cách ly, mở rộng xét nghiệm sàng lọc, tầm soát nhanh chóng đối với các đối tượng,
địa bàn nguy cơ khác theo quy định
- Chủ động lấy mẫu cho các cơ sở trên địa bàn, đồng thời phối hợp với CDC
Thanh Hóa hướng dẫn, phối hợp với các doanh nghiệp trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, nhà máy; tổ chức lấy mẫu làm xét nghiệm sàng
lọc, kiểm soát nguy cơ dịch tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo tại
Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 21/6/2021 và Công điện số 18/CĐ-UBND ngày
02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên (thực hiện);
- Sở Y tế Thanh Hóa (để b/c);
-T.Tr Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c);
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch huyện;
- Lưu: VT.

Nguyễn Đức Thịnh
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