
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN QUAN SƠN 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:        /UBND-YT 
V/v triển khai thực hiện Công 

điệnsố19/CĐUBNDngày15/8/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà 

soát, cách ly, quản lý công dân từ 

Thành phố Hải Dương và các vùng 

có dịch trở về.  

                Quan Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 

 

 
Kính gửi:  

              - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

               - Trưởng các phòng, ban, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công điện số 19/CT-UBND ngày 15/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát, cách ly, quản lý công dân từ Thành phố Hải Dương 

và các vùng có dịch trở về. Nhằm quản lý chặt chẽ công dân trên địa bàn huyện 

Quan Sơn, đi làm việc, học tập và công tác tại các tỉnh thành phố thuộc vùng có 

dịch Covid-19 như: Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hải 

Dương trở về địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định của Bô Y tế. Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn yêu cầu: Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị đóng chân trên địa bàn khẩn trương thực hiện 

ngay một số nội dung sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Khẩn trương chỉ đạo Tổ giám sát cộng đồng cấp xã, thôn bản, khu phố 

thực hiện rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ công dân từ các tỉnh, thành phố nêu 

trên về địa phương. 

- Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc những công dân từ các tỉnh, thành phố nêu 

trên và các vùng có dịch khác; đặc biệt là công dân liên quan đến Nhà hàng Thế 

giới bò tươi và các địa điểm liên quan đến 03 bệnh nhân thuộc Thành phố Hải 

Dương về địa phương từ ngày 13/8/2020 phải khai báo y tế và cách ly y tế tại nơi 

cư trú theo quy định của Bộ Y tế, kịp thời ngăn chặn người có nguy cơ làm lây 

lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường hoạt động của Tổ giám sát cộng đồng, Tổ kiểm tra liên ngành 

các cấp, đặc biệt là tại các thôn bản, khu phố; xử lý nghiêm các trường hợp không 

khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo quy định của pháp luật.  

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện:  

- Quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn 

vị, hạn chế việc đi lại tại các địa phương có nguy cơ cao về dịch Covid-19. 

- Phối hợp với Chính quyền địa phương rà soát cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động của đơn vị đi từ vùng dịch về để thực hiện các biện pháp cách ly 

theo quy định. 
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3. Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn phân công cán 

bộ y tế phối hợp với Tổ giám sát thôn, bản, khu phố hướng dẫn việc thực hiện 

khai báo y tế, cách ly y tế và các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống 

dịch khác theo quy định của Bộ Y tế. 

 4. Ban Chỉ đạo, Tổ giám sát cộng đồng các cấp: Tăng cường bám sát, kiểm 

tra cơ sở, nắm bắt tình hình, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nội dung được 

nêu tại Công điện số 19 của Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời chấn chỉnh các đơn vị, 

tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống dịch; thường 

xuyên cập nhật thông tin về công dân đi từ các vùng có dịch nói chung và công 

dân đi từ Thành phố Hải Dương nói riêng về địa phương để kịp thời tham mưu đề 

xuất thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. 

 (Sao gửi kèm theo Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 15/8/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về trà soát, cách ly, quản lý công dân từ Thành phố Hải Dương 

và các vùng có dịch trở về)  

Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả rà soát hàng 

ngày vào 16h 00’ về Ủy ban nhân dân huyện huyện qua phòng Y tế (theo địa chỉ:     

phongytequanson@gmail.com ) để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện PCD Covid-19; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

    KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Chu Đình Trọng 
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