
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

Số:         /UBND-VP 

V/v tăng cường kiểm soát người 
trở về từ vùng dịch bệnh, phong 

tỏa, cách ly 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bảo Yên, ngày      tháng 7 năm 2021 
 

Kính gửi:  

 

 
- Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế, Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện Công an huyện; 
- Đảng ủy, UBND các các xã, thị trấn.  

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành phố 

trong cả nước, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 yêu cầu thực hiện giãn 
cách xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 06h00 ngày 24/7/2021. 

Theo kết quả thống kê, rà soát, trên địa bàn huyện có trên 4.200 công dân 
vắng mặt tại địa phương; trong đó có trên 1.200 người đang học tập, lao động, 

thăm thân ở Hà Nội. Theo quy định của tỉnh Lào Cai tất cả các trường hợp trở về 
từ vùng dịch bệnh, phong tỏa, cách ly đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 

ngày và tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày. Để đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch bệnh trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn 

- Yêu cầu các xã, thị trấn phải nắm thật chắc số công dân của địa phương 

hiện đang học tập, lao động, thăm thân… tại các địa phương có dịch bệnh; đặc 
biệt số công dân đang ở Hà Nội. 

- Chỉ đạo các Tổ tự quản Covid-19, các ban ngành, đoàn thể với phương 
châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền cho các 

hộ gia đình có con, em, người thân đang ở các địa phượng có dịch, đặc biệt là 

Hà Nội động viên con, em, người thân mình ở lại địa phương đang lưu trú và 
thực hiện phòng, chống dịch theo quy định, hạn chế việc trở về địa phương. Nếu 

trở về địa phương phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà 14 
ngày theo quy định.  

- Phát huy vai trò của Tổ tự quản Covid-19 trong giám sát cách ly, theo 
dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân 

trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm 
phát hiện sớm các trường hợp từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến địa 

phương. 

 - Tăng cường vận động Nhân dân không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục 

thực hiện đúng, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19; vận động 
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quần chúng Nhân dân tăng cường cảnh giác, phát hiện và báo kịp thời cho chính 

quyền địa phương các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương để có biện 

pháp xử lý. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc cài đặt và sử dụng ứng dụng 
Bluezone; đăng ký và treo/dán mã QR Code tại trụ sở cơ quan, điểm công cộng 

và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

 2. Công an huyện 

 - Chỉ đạo các Chốt kiểm soát dịch bệnh trên Quốc lộ 70 và Quốc lộ 279 
tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn huyện. 

 - Chủ trì, phối hợp với UBND xã Cam Cọn tăng cường công tác kiểm soát 
tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận xã Cam Cọn theo chỉ đạo tại 
văn bản số 1326/UBND-VP ngày 21/7/2021 của UBND huyện. 

- Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác quản lý tạm vắng, tạm 

trú trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện các trường hợp đến/trở về từ vùng 

dịch bệnh. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp vói các cơ quan, đơn 

vị xây dựng phương án chủ động, sẵn sàng thành lập thêm cơ sở cách ly tập 
trung trong trường hợp vượt quá công suất cách ly của khu cách ly tập trung tại 

xã Yên Sơn. 

4. Trung tâm Y tế 

- Tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện 
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh 
chú ý công tác khai thác tiền sử dịch tễ của người qua chốt. Chỉ đạo các Trạm Y 

tế tăng cường công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh tại cơ sở. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND huyện; 
- Các thành viên BCĐ huyện; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, TH.     

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Tô Ngọc Liễn 
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