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Kính gửi:  

 - Trưởng Công an thành phố; 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Trưởng phòng Y tế thành phố; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 1096/CV-BCĐ ngày 02/6/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp 

phòng chống, dịch Covid-19 tại Ninh Bình; Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn 

biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tại thành phố Hồ Chí 

Minh đến nay đã ghi nhận 227 ca nhiễm ở cộng đồng tại 20/22 quận, huyện với 4 

chuỗi lây nhiễm khác nhau, nhiều nguồn lây chưa được kiểm soát từ các ổ dịch cũ. 

Đặc biệt từ 0h00 ngày 31/5/2021, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc 

(Quận 12) thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố, BCĐ 

phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 các phường, xã khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Rà soát, lập danh sách, quản lý và xét nghiệm toàn bộ người về từ các 

địa phương đang có dịch, đặc biệt là trở về từ thành phố Hồ Chí Minh 

1.1. Áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung theo quy định (21 ngày) và 

xét nghiệm đối với người đến/về Tam Điệp từ các ổ dịch, các điểm nguy cơ, vùng 

phong tỏa và vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thuộc thành phố Hồ 

Chí Minh (F1) từ ngày 13/5/2021 cho đến khi có thông báo dừng. 

Những người tiếp xúc với các trường hợp này được coi như F2, cần tổ chức 

cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối, lấy mẫu xét nghiệm vào 

ngày đầu và ngày cuối của giai đoạn cách ly. 
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1.2. Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quy định (14 ngày) và xét 

nghiệm đối với người đến/về Tam Điệp từ các khu vực còn lại thuộc thành phố Hồ 

Chí Minh từ ngày 13/5/2021 cho đến khi có thông báo dừng. 

1.3. Đối với người về từ các địa phương đang có dịch khác thực hiện theo chỉ 

đạo tại Công văn số 220/BCĐ ngày 31/5/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-

19 thành phố về việc cập nhật, rà soát, quản lý người về từ các địa phương đang có 

dịch Covid-19. 

2. Phòng Y tế thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động rà soát, 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tại các Khu cách ly tập trung của thành phố để đảm 

bảo sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cách ly y tế tập trung. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND 

các phường, xã tổ chức thực hiện nghiêm công tác cách ly y tế phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn theo đúng quy định của Bộ Y tế, BCĐ Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19 và BCĐ tỉnh. 

- Phối hợp Công an, Phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội, Phòng Kinh tế 

tiếp tục kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 của từng doanh nghiệp theo 

Quyết định số 2194/QĐ-BCDDQG ngày 27/5/2020 của BCĐ Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19, tham mưu UBND thành phố dừng hoạt động đối với các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn theo quy định. 

3. Trung tâm Y tế thành phố 

- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tổ chức thực 

hiện nghiêm công tác cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo đúng 

quy định của Bộ Y tế, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và BCĐ tỉnh. 

- Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với các trường hợp cách ly tập trung vào 

các ngày thứ nhất, thứ 7, 14 và 20 (riêng những trường hợp đi về từ các ổ dịch đang 

diễn biến hết sức phức tạp lấy mẫu 2 ngày/1 lần); lấy mẫu 02 lần đối với các trường 

hợp cách ly tại nhà vào các ngày thứ nhất và ngày kết thúc cách ly. 

- Tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở những nhóm có nguy cơ 

lây nhiễm cao trên địa bàn theo Kế hoạch, chỉ đạo của Sở Y tế. 

4. Công an thành phố 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú 

bất hợp pháp trên địa bàn nhất là những người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về các 

vùng dịch của các tỉnh, thành. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm 

việc, lưu trú tại thành phố, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh 

nghiệp, trường học, khách sạn, nhà nghỉ,… 

- Tiếp tục chỉ đạo Công an các phường, xã quản lý chặt công tác quản lý tạm 

trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn. Lập danh sách tất cả những người nhập cảnh 
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trái phép lưu trú, cư trú tại địa bàn; phối hợp với ngành Y tế tổ chức cách ly, điều 

tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

- Vận động quần chúng nhân dân phát hiện, báo ngay chocơ quan công an khi 

có người nhập cảnh trái phép và tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp đưa người 

nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

- Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch 

Covid-19 gây hoang mang trong dư luận. 

5. BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã 

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện người đến từ vùng dịch thực hiện cách ly 

chặt chẽ theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi 

phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, vận động con em, người thân đang sinh sống, làm việc tại các 

tỉnh, thành phố đang có dịch, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh tạm thời không về 

Tam Điệp trong thời gian các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. 

(Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên xem danh sách các ổ 

dịch, địa điểm nguy cơ, khu vực phong tỏa được cập nhật thường xuyên trên 

website của sở Y tế: soyte.ninhbinh.gov.vn mục VIRUS CORONA)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế;                              (để b/c) 

- Thường trực Thành ủy; 

- Lưu: BCĐ, VP, YT. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 
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