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Số:        /UBND-YT 
    V/v khai báo y tế để được lấy mẫu xét 

nghiệm Covid-19  

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

   Phủ Lý, ngày 31 tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: 

- Các đơn vị phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc khai báo y 

tế, cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân đi từ vùng dịch và từ 

Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nam. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ 

trưởng các đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tuyên truyền trên loa phát thanh từ Thành phố đến phường, xã về diễn 

biến nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh và yêu cầu người dân từng đi về từ 

vùng dịch, đi từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương kể từ ngày 20/5/2021 

đến nay khẩn trương khai báo y tế với chính quyền địa phương và thực hiện 

nghiêm cách ly tại nhà để được lấy mẫu xét nghiệm. 

2. Phát huy Tổ Covid cộng đồng trong việc tuyên truyền, rà soát, hướng 

dẫn để người dân đã từng đi, về từ vùng dịch và thành phố Hồ Chí Minh trong 

thời gian trên khẩn trương thực hiện  khai báo y tế, cách ly, theo dõi sức khỏe 

tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp 

không thực hiện khai báo y tế khi đi từ vùng dịch về đặc biệt đi từ thành phố Hồ 

Chí Minh về địa phương từ ngày 20/5/2021. Xử lý các trường hợp vi phạm hoạt 

động tụ tập đông người không đúng quy định, không thực hiện yêu cầu 5K của 

Bộ Y tế và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Đơn vị, 

địa phương nào để xảy ra dịch bệnh cho chủ quan, thiếu trách nhiệm phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./.   

 
Nơi nhận: 
- Thường trực TU-HĐND; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TH. 
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