ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN
Số: 2495 /UBND-YT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cẩm Xuyên, ngày 17 tháng 8 năm 2021

Về việc quán triệt thực hiện nghiêm giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị trấn
Cẩm Xuyên

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn Cẩm xuyên;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị
trấn Cẩm Xuyên và đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện quán triệt thực hiện giãn cách xã hội theo
Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị trấn
Cẩm Xuyên với các nội dung sau:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn thị trấn Cẩm
Xuyên, thực hiện triệt để “gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã
cách ly với xã”; tuân thủ nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế.
2. Yêu cầu người dân trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên ở nhà, chỉ ra ngoài
trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men…;
tuyệt đối không ra khỏi địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên trong thời gian thực hiện giãn
cách xã hội, trường hợp đau ốm, cấp cứu phải đi ra khỏi địa bàn thì kịp thời thông
báo cho lực lượng chức năng và cơ quan y tế nơi gần nhất và có giấy xác nhận của
UBND thị trấn Cẩm Xuyên, giấy chứng nhận kết quả test nhanh kháng nguyên
hoặc xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ.
3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có trụ sở
đóng trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cập nhật
thông tin về lịch trình của các F0, F1 đã được Trung tâm Y tế huyện thông báo,
tiếp tục truy vết, rà soát trong số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của
cơ quan, đơn vị mình, nếu phát hiện các trường hợp là F1, F2 kịp thời báo cáo với
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Trung tâm Y tế huyện (qua bác
sỹ Trần Thị Biên, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, SĐT:
0985.902.224) để được hướng dẫn, bố trí cách ly y tế theo quy định.

4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có trụ sở
đóng trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động làm việc trong thời gian thị trấn Cẩm Xuyên
thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính
phủ trên nguyên tắc bố trí tối đa 50% quân số làm việc trực tiếp; Khuyến khích cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình ứng dụng công
nghệ thông tin để làm việc trực tuyến. Các trường hợp bắt buộc phải đến công sở
để giải quyết công việc phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác, có
giấy chứng nhận kết quả Test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR âm tính
trong vòng 72 giờ khi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; quán
triệt chỉ ở cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc đi ra ngoài trong vùng phong tỏa;
đồng thời các cơ quan, đơn vị sắp xếp, bố trí để cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động ở lại cơ quan, đơn vị, không được ra khỏi địa bàn thị trấn Cẩm
Xuyên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. (Áp dụng đối với toàn bộ cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động hiện đang cư trú trong và ngoài thị trấn Cẩm
Xuyên).
5. Chỉ cho phép các lực lượng chức năng, nhân viên y tế, cán bộ, công chức,
viên chức của các cơ quan, đơn vị di chuyển trong địa bàn thị trấn Cẩm xuyên và
ra khỏi thị trấn Cẩm Xuyên trong trường hợp cần thiết để phục vụ công tác phòng
chống dịch và có xác nhận của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 của huyện; giấy chứng nhận kết quả Test nhanh kháng nguyên hoặc xét
nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ.
6. Đối với trường hợp công dân các xã, thị trấn là công chức, viên chức,
người lao động các cơ quan, đơn vị cần đi qua thị trấn Cẩm Xuyên: khuyến khích
làm việc trực tuyến (nếu được); đến công sở bằng đường khác (hạn chế tối đa việc
đi qua địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên); trường hợp bắt buộc phải đến công sở và phải
đi qua địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi
công tác, có giấy chứng nhận kết quả Test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm
PCR âm tính trong vòng 72 giờ khi đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch
Covid-19; cơ quan, đơn vị sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, người lao động ở
lại cơ quan, đơn vị trong thời gian thị trấn Cẩm Xuyên thực hiện giãn cách xã hội.
7. Công an huyện, Công an thị trấn Cẩm Xuyên thường xuyên kiểm tra, phát
hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
8. Văn bản này thay thế các Văn bản số 2470/UBND-YT; 2472/UBND-YT
ngày 15/8/2021 và Văn bản số 2476/UBND-YT ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện. Thời gian triển khai thực hiện từ 18h ngày 17/8/2021 đến khi kết thúc

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên.
9. Ủy ban nhân thị trấn Cẩm Xuyên thông báo nội dung văn bản đến các chốt
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn biết và thực hiện.
Nhận công văn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy; HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT,YT.
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