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Vụ Bản, ngày 20 tháng 7 năm 2021

V/v Triển khai ngay các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Công an huyện;
- Ban chỉ huy Quân sự huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai
các biện pháp cấp bách về phòng cống dịch Covid-19 ngày 20/7/2021.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, tại nhiều
tỉnh, thành phố trong cả nước và có nguy cơ cao lây nhiễm vào địa bàn huyện ta.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
1. Chủ tịch tỊBND cậc xã, thị trấn:
- Triển khai rà soát các trường hợp từ các tỉnh, thành phố có dịch về về
địa phương từ ngày 20/7/2021 chưa thực hiện lấy mẫu xét nghiệm báo cáo Ban
Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện và Ban chỉ huy Quân sự huyện
đe đưa các trường hợp đó đến cơ sở cách ly tập trung của huyện thực hiện lấy
mẫu xét nghiệm.
- Tiếp nhận các trường hợp sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính do
Trung tâm Y tế huyện bàn giao; thực hiện áp dụng ngay biện pháp cách ly tại nhà
theo quy định đối với các trường hợp trên.
2. Trung tâm Y tế huyện:
- Phân công lực lượng thường trực tại cơ sở cách ly tập trung của huyện đê
kịp thời lấy mẫu của các trường hợp từ các tỉnh, thành phố có dịch vào địa bàn
huyện gửi đi xét nghiệm.
- Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, bàn giao cho ƯBND xã, thị
trấn áp dụng biện pháp cách ly tại nhà theo đúng quy định.
3. Công an huyện: Kích hoạt các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19
từ ngày 21/7/2021. Kiểm soát chặt chẽ các trường họp từ các tỉnh, thành phố đang
có dịch vào địa bàn huyện; các trường hợp là người huyện Vụ Bản từ các tỉnh, thành
phố đang có dịch muốn vào địa bàn huyện mà chưa có giấy chứng nhận xét nghiệm
hoặc giấy xét nghiệm đã hết hiệu lực theo quy định thì thông báo cho Ban chỉ huy
Quân sự huyện đưa các trường họp đó đến cơ sở cách ly tập trung của huyện thực
hiện lấy mẫu xét nghiệm; các trường họp là người ngoài địa bàn huyện thì phải có
giấy xét nghiệm còn hiệu lực mới được vào địa bàn huyện. Riêng đối với các trường
họp là người huyện Vụ Bản đi từ vùng có dịch và đi theo đoàn trên cùng ô tô thì
phân công lực lượng trực tiếp dẫn đoàn về cơ sở cách ly tập trung của huyện đế lấy
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mẫu xét nghiệm. Kiên quyết không cho các trường hợp không chấp hành các biện
pháp phòng chống dịch Covid-19 vào địa bàn huyện.
4. Ban chỉ huy Quân sự huyện
- Đưa cơ sở cách ly tập trung của huyện vào hoạt động ngay; phân công lực
lượng thường trực đế phục vụ mọi hoạt động tại cơ sở cách ly.
- Bố trí phương tiện, nhân lực đưa đón các trường họp từ các chốt kiếm
soát dịch bệnh và từ UBND các xã, thị trấn thông báo về cơ sở cách ly tập trung
của huyện.
Yêu cầu Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự
huyện, Giám đốc Trung tâm y tế huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khấn
trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
UBND tỉnh Nam Định;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của huyện;'
- Như trên;
- Cổng TTĐT của huyện;
- Lưu: VP.
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