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 Kính gửi: 

      - Phòng Y tế; Trung tâm Y tế Thành phố;  

- Phòng lao động TBXH Thành phố; 

- Phòng Văn hóa –TT; Đài phát thanh Thành phố; 

- Công an Thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể Thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân phường, xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 1014/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch liên quan 

trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, 

huyện Lý Nhân.   

 Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước, 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có ca bệnh được xác định, việc kiểm soát tình hình 

phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua tương đối hiệu 

quả. Để giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế, cách ly tại nhà, nơi lưu 

trú sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung. Ủy ban nhân dân thành phố yêu 

cầu các đơn vị phòng, ban và UBND phường, xã thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Yêu cầu các đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND phường, xã 

thực hiện nghiêm túc, kịp thời Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021, Công 

điện số 541/CT-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến kết luận 

của Thủ tướng chính phủ  tại Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/3/2021; Công 

văn số 991/UBND-KGVX ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 

453/UBND-YT ngày 28/4/2021 của UBND Thành phố. Đồng thời căn cứ chức 

năng nhiệm vụ của mình bám sát Quyết định số số 878/QĐ-BYT; Quyết định 

879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ 

sở cách ly tập trung và tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống COVID-19, tuyệt đối 

không bỏ sót đối tượng thuộc diện cách ly. Tập trung chỉ đạo các biện pháp thực 

hiện cách ly đối với người nhập cảnh và người đã hoàn thành thời gian cách ly 

về địa phương. Giám sát chặt chẽ các đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà, nơi 

cư trú, không để các đối tượng này tiếp xúc với người xung quanh và cộng đồng 
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trong thời gian thực hiện cách ly 14 ngày. Trong trường hợp người phải cách ly 

không thực hiện nghiêm túc việc cách ly thì Trưởng Ban chỉ đạo phường, xã ban 

hành quyết định cưỡng chế cách ly. Tổ chức, cá nhân nào vi phạm sẽ chịu trách 

nhiệm theo quy định của Pháp luật. (Nghị định số 101/2010/NĐ-CPngày 

30/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp CLYT, cưỡng chế CLYT 

và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch cũng đã quy định rõ ràng: Với các 

đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp CLYT nhưng không tuân thủ yêu 

cầu CLYT thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly). 

 2. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế Thành phố 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ các 

vật tư, thiết bị,  sẵn sàng các phương án, tình huống khi dịch bệnh xảy ra. Rà 

soát các đối tượng thuộc diện phải thực hiện cách ly y tế tập trung, cách ly y tế 

tại nhà, nơi cư trú đặc biệt lưu ý các trường hợp người từ nước ngoài về sau khi 

kết thúc thời gian cách lý tập trung. Chủ động phối hợp với các đơn vị, phòng, 

ban, ngành đoàn thể có liên quan tham mưu thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. 

 Yêu cầu cán bộ giám sát lấy lời khai của những người đi từ vùng dịch về 

phải tuân thủ theo Quyết định số 789/QĐ-BYT ngày12/03/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống 

dịch.(Mục 6.3 Nhân viên y tế ……“Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống lây nhiễm cho cán bộ y tế theo quy định của Bộ Y tế  khi tiếp xúc với 

người được cách ly”. Tại Quyết định 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế 

như: Mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, ngồi cách xa với khoảng cách là 2m 

khi thực hiện việc giám sát….) 

Báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành 

phố qua Phòng Y tế thành phố theo số đt: 0912.429.279 – Đ/C Lưu hoặc số đt: 

0912.217.573 – Đ/C Thắng – Phó GĐ Trung tâm Y tế Thành phố. 

 3. Công an Thành phố 

Chủ động phối hợp với ngành Y tế triển khai lực lượng tham gia công tác 

truy vết, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp với các cơ quan chức 

năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp không khai báo, 

khai báo gian dối và không chấp hành cách ly theo quy định. 

 4. Phòng lao động- TBXH Thành phố 

Theo dõi nắm bắt tình hình người lao động từ nước ngoài về, khách du 

lịch đến địa bàn Thành phố; tham mưu kịp thời việc đóng cửa, địa điểm tập 

trung đông người phù hợp với các tình huống dịch. 
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 5. Đài phát thanh – Phòng Văn hóa thông tin Thành phố 

Tăng cường tuyên truyền, phản ánh kết quả phòng, chống dịch, các quy 

định, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của Tỉnh và của 

Thành phố. Đặc biệt tuyên truyền các quy định và tầm quan trọng của việc thực 

hiện nghiêm yêu cầu cách ly y tế trong phòng, chống dịch nhất là cách ly tại 

nhà, nơi lưu trú. 

 6. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

 Nghiêm túc rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nghiêm 

các quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện cách ly y tế, nhất là cách ly tại nhà, 

nơi lưu trú sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung. Tổ chức cá nhân nào vi 

phạm sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị, phòng, ban, ngành đoàn 

thể,  Ủy ban nhân dân phường, xã  thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế Hà Nam (để b/c); 

- TTTU-HĐND-UBND Thành phố (để b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, PYT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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