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     Kính gửi:   

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Đồn Biên phòng Thiên Cầm; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An và Hà Tĩnh; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế 

luận số 32-KL/TU ngày 17/8/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện giao các phòng, ban, đơn 

vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa 

bàn quản lý kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

- Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của 

ngành Y tế và các ngành chức năng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, 

đề ra các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn. Người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn. Bố trí thành lập các chốt kiểm soát người vào địa 

bàn xã, thị trấn mình. Địa phương nào để dịch bùng phát do chủ quan, chỉ đạo 

thiếu quyết liệt, kịp thời, sâu sát thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan cấp trên và trước pháp luật. 

- Sau khi phát hiện các ca bệnh dương tính, khẩn trương truy vết, điều tra 

nguồn lây, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, phong tỏa kịp thời các vùng liên quan 

để khống chế dịch lây lan; quản lý chặt chẽ các khu phong tỏa, khu cách ly tập 

trung, địa điểm cách ly tại nhà. 

- Tiếp tục siết chặt quản lý người trở về từ các vùng dịch. Các địa phương 

phối hợp chặt chẽ với Hội đồng hương huyện Cẩm Xuyên, hội đồng hương các xã, 

thị trấn tại các tỉnh phía Nam để dự báo, nắm số lượng công dân từ vùng dịch về địa 

bàn, chủ động các phương án bố trí cách ly phù hợp. Nghiêm cấm người đứng đầu 

chính quyền các địa phương, cơ sở ký, xác nhận để công dân từ các vùng có dịch 

Covid-19, vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg về trên địa 

bàn.  



- Tăng cường rà soát, thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu 

hiện nghi ngờ trên địa bàn. Chủ động chuẩn bị các phương án cách ly trong dài 

hạn, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh còn diễn biến phức tạp kéo dài.  

- Duy trì và tăng cường các cơ sở xét nghiệm dịch vụ để phục vụ người dân 

có nhu cầu; triển khai xét nghiệm test nhanh miễn phí đối với người dân (trừ cán 

bộ, công chức, viên chức) có biểu hiện ho, sốt, khó thở tự giác đến các cơ sở y tế 

công lập. 

- Siết chặt quản lý việc thực hiện quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở 

bán thuốc chữa bệnh theo yêu cầu tại Công văn 2512/UBND-YT ngày 18/8/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện về tiếp tục tăng cường các biện pháp để phòng chống 

dịch COVID-19 tại các cơ sở bán lẻ thuốc. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy trình, hồ sơ thủ tục 

và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát người theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định 

đối với các trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày: tiếp tục theo 

dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ 

ngày hoàn thành cách ly y tế tập trung (21 ngày kể từ ngày bắt đầu cách ly y tế tập 

trung). 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy 

định phòng, chống dịch, nhất là trong tham gia các nghi lễ tôn giáo, tổ chức tang 

lễ, các hoạt động Rằm tháng Bảy theo chỉ đạo tại Thông báo số 296/TB-UBND 

ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh: “nghiêm cấm 

tập trung đông người, tổ chức ăn uống sau khi cúng lễ ngày Rằm tháng 7 (Al) tại 

gia đình, nhà thờ họ”. Chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự trên 

địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, 

chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

- 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 kịp thời chấn chỉnh, tổ chức thực hiện nghiêm nội 

dung Công văn số 2495/UBND-YT ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

về 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. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Lưu: VT, YT. 
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