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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-YT 

V/v thực hiện một số biện pháp cấp 

bách trong phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn thành phố 

 

Tam Điệp, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Trưởng Công an thành phố; 
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố; 
- Trưởng Phòng Y tế thành phố; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 610/UBND-VP6 ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh, về 
việc thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh xung quanh vẫn 
đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tỉnh Hà Nam, vì vậy nguy cơ lây nhiễm dịch 

bệnh vào thành phố là rất cao. Để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, 
UBND thành phố yêu cầu Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự, 

Trưởng Phòng Y tế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Chủ 
tịch UBND các phường, xã thực hiện nghiêm túc một số nội dung cấp bách sau:  

 1. Những người về Tam Điệp từ Hà Nam đều phải thực hiện cách ly tập 

trung 14 ngày (trừ những trường hợp đặc biệt).  
Các trường hợp đặc biệt:  

- Đối với những trường hợp (chuyên gia, người về làm việc, công tác, đi 
công tác… đã được sự cho phép của UBND tỉnh) từ tỉnh Hà Nam về Ninh Bình có 

chứng nhận tiêm đủ 02 mũi vaccine phòng COVID-19 và có giấy xét nghiệm RT- 
PCR âm tính trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu đến thời điểm về Tam 

Điệp thì không phải thực hiện cách ly tập trung và chỉ thực hiện tự theo dõi sức 
khỏe, phải làm việc, ăn, ở tại khu vực riêng, hạn chế tiếp xúc với người khác. Khi 

về Tam Điệp phải thực hiện xét nghiệm ngay RT- PCR hoặc xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên, việc xét nghiệm này được thực hiện 02 ngày/lần cho đến hết ngày 

thứ 14 tính từ khi bắt đầu về Tam Điệp.  
- Đối với những người đi khám, chữa bệnh từ tỉnh Hà Nam trở về Tam Điệp 

mà vẫn cần phải chăm sóc y tế thì tổ chức cách ly y tế tại cơ sở y tế. Trường hợp 
bệnh nặng, hiểm nghèo được cơ quan y tế xác nhận thì tổ chức cách ly tại nhà 
nhưng chính quyền cơ sở phải giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện cách ly.  

- Những trường hợp khác phải xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 thành phố.  



2. Yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp UBND phường Nam Sơn, 
UBND xã Quang Sơn tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát (người và phương 

tiện) đi ra, vào thành phố tại các chốt kiểm soát dịch của thành phố và Chốt kiểm 
dịch của tỉnh.  

3. Các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành 

phố có người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Thanh Hóa phải thực 
hiện nghiêm “3 tại chỗ” đối với những công nhân này. Thời gian thực hiện từ 00h 

ngày 22/9/2021.  
Tăng cường kiểm tra việc sử dụng người lao động đang cư trú tại các tỉnh 

trên theo đúng quy định, việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc, tầm soát theo quy 
định (đối với công nhân, người lao động đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thực hiện 

07 ngày xét nghiệm/lần, chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thực hiện 3 ngày xét 
nghiệm/lần). Xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy 

định hiện hành.  
4. Giao Trung tâm Y tế thành phố thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên 

công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp và các 
đối tượng có nguy cơ trên địa bàn thành phố theo quy định, hướng dẫn của Sở Y tế 

và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.  

Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

đơn vị báo cáo về UBND thành phố (qua Phòng Y tế) để kịp thời giải quyết./.  
 

Nơi nhận:         

- Như trên; 
- UBND tỉnh; 
- Sở Y tế;                           (để b/c) 

- Thường trực Thành ủy;   
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

  
Hoàng Mạnh Hùng 

 


		2021-09-21T19:22:16+0700


		2021-09-21T19:45:43+0700


		2021-09-21T19:56:10+0700


		2021-09-21T19:56:10+0700


		2021-09-21T19:56:10+0700




