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                      Kim Thành, ngày      tháng  02  năm 2021

Kính gửi: - Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ban 
Chỉ huy QS huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan liên quan;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có khu dân cư bị phong tỏa.

Tính đến ngày 17/02/2021, toàn huyện có F0 là 07, F1 là 265, số người 
đang được cách ly tập trung là 103, F2 đang được cách ly tại nhà là 2.451, khu 
phong tỏa, cách ly tại các xã, thị trấn là 7, số người đã hoàn thành thời gian cách ly 
tập trung là 155… Nhìn chung, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
cấp bách phòng, chống dịch bệnh của huyện tiếp tục được tăng cường và hoạt 
động hiệu quả, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đang được kiểm soát tốt. Tuy 
nhiên, dịch đang có diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong tỉnh, nhất là 
nguy cơ lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung, khu dân cư bị phong tỏa.

Thực hiện Công văn số 508/UBND-VP ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc tăng cường quản lý tại các khu vực cách ly tập trung, khu vực 
đang bị cách ly, phong tỏa. Để chủ động siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để dịch 
lây nhiễm, bùng phát trong các khu cách ly tập trung của huyện, khu dân cư bị 
phong tỏa tại các xã, thị trấn, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan: Trung 
tâm y tế, phòng Y tế, Ban chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan liên quan, Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn có khu dân cư bị phong tỏa triển khai thực hiện ngay 
một số nội dung sau:

1- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ban chỉ huy Quân sự huyện và các cơ 
quan liên quan

Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế, Ban chỉ huy Quân sự 
huyện và các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện kiện toàn Tổ quản lý khu 
cách ly tập trung của huyện do cơ quan Ban chỉ huy Quân sự huyện làm Tổ 
trưởng, ngành y tế làm Tổ phó, các cơ quan liên quan làm Tổ viên. Đồng chí Tổ 
trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về trật tự kỷ luật kỷ cương trong khu vực cách 
ly; đồng chí Tổ phó chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên môn y tế; các thành viên 
khác chịu trách nhiệm liên quan đến công việc được giao theo lĩnh vực ngành phụ 
trách.

Tham mưu UBND huyện quyết định ban hành quy định quản lý tại khu 
cách ly tập trung của huyện, khu vực dân cư bị phong tỏa tại các xã, thị trấn. Quy 
định nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người làm nhiệm vụ, người tham 



gia cách ly và xử lý vi phạm (theo Công văn số 508/UBND-VP ngày 15/02/2021 
của UBND tỉnh Hải Dương).

Tham mưu UBND huyện thành phần, kế hoạch kiểm tra tại khu cách ly tập 
trung của huyện, khu dân cư bị phong tỏa tại các xã, thị trấn.

Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 18/02/2021.
2- UBND các xã, thị trấn có khu dân cư bị phong tỏa
Căn cứ điều kiện tình hình từng khu vực dân cư, UBND cấp xã ban hành 

quyết định kiện toàn lực lượng, gồm các ngành, chức năng của địa phương để tăng 
cường thực hiện kịp thời các nhiệm vụ đặt ra tại khu dân cư bị phong tỏa như: theo 
dõi, xử lý về chuyên môn y tế, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống 
dịch, an ninh trật tự, xử lý vấn đề về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản 
xuất nông nghiệp và các vấn đề khác liên quan. 

Đồng thời, UBND cấp xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tới từng cá nhân, 
hộ gia đình đang sinh sống ở trong khu vực đang bị phong tỏa, người hết thời gian 
cách ly tập trung đang cách ly tại gia đình nếu không chấp hành nghiêm các quy 
định phòng, chống dịch thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét lập danh sách đưa đi 
cách ly tập trung, chi phí cách ly tập trung do người, hộ gia đình vi phạm tự chi 
trả; nếu vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng làm lây lan dịch ra cộng đồng, sẽ bị xử 
lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND cấp xã thành lập Đoàn (Tổ) công tác thường xuyên kiểm 
tra công tác phòng, chống dịch của lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân để chỉ 
đạo chấn chỉnh kịp thời. Chịu trách nhiệm nếu để dịch lây lan ở khu vực bị phong 
tỏa do không thực hiện kịp thời, cương quyết các biện pháp quản lý thuộc thẩm 
quyền.

3- Phòng Văn hóa &TT, Trung tâm VH-TT-TT, Đài phát thanh, Cổng 
thông tin điện tử huyện, các cơ quan liên quan

Tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung vào các quy định xử lý nghiêm 
khắc đối với những vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tại các khu 
cách ly tập trung, khu dân cư bị phong tỏa để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm 
được, chấp hành. Nêu gương tốt để nhân dân noi theo, lên án và công khai danh 
sách hành vi vi phạm để nhân dân biết, phê phán, đấu tranh.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
có khu dân cư bị phong tỏa triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Văn phòng HU, 
HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Quang Hưng
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