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V/v siết chặt công tác phòng, chống
dịch Covid - 19

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn
huyện;
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên
địa bàn huyện Đại Lộc;
- UBND các xã, thị trấn.
Hiện nay, thị xã Điện Bàn đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số
16/CT - TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình dịch bệnh
Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Để siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 nhằm không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn huyện, UBND
huyện yêu cầu:
1. Đối với việc đi lại của người dân, công nhân, học sinh và cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động:
- Người dân thị xã Điện Bàn và Đại Lộc không di chuyển qua lại trong tình
hình hiện nay. Trường hợp thật sự cần thiết phải có sự thống nhất bằng văn bản của
Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid - 19 của huyện và phải có giấy xét nghiệm âm
tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên
được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu).
- Các công nhân có nơi lưu trú tại thị xã Điện Bàn làm việc tại huyện Đại Lộc
và ngược lại phải ở lại địa phương nơi làm việc.
- Các học sinh có nơi lưu trú tại thị xã Điện Bàn học tập tại huyện Đại Lộc
phải ở lại huyện Đại Lộc để học tập không về địa phương vào thời điểm này; Nếu có
yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh Covid - 19 thì phải không được đến lớp và
kịp thời khai báo y tế để xử lý theo quy định.
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại huyện Đại Lộc
(kể cả của các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện) không đến/ở/về
thị xã Điện Bàn trong thời gian này.
2. Việc giao, nhận hàng hóa giữa huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn: Chỉ
được thực hiện giao, nhận hàng hóa tại khu vực giáp ranh giữa thị trấn Ái Nghĩa,
huyện Đại Lộc với xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn; Giao UBND thị trấn Ái Nghĩa
bố trí địa điểm và tổ chức quản lý địa điểm giao nhận hàng hóa đảm bảo công tác
phòng, chống dịch Covid-19, thông báo cho các tiểu thương tập kết và trung chuyển
hàng hóa tại vị trí này.
3. Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Hòa
siết chặt công tác quản lý tại các chốt kiểm soát giáp ranh với thị xã Điện Bàn, tuyệt

đối không để người dân xâm nhập trái phép vào địa bàn, công dân qua lại chốt phải
có các thủ tục, giấy tờ theo quy định tại điểm 1 Công văn này.
4. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu
trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện khẩn trương tiến hành xét nghiệm
SARS-CoV-2 đối với các trường hợp là giáo viên, người lao động công tác trong
các cơ sở giáo dục và học sinh có nơi lưu trú tại thị xã Điện Bàn hiện đang làm việc,
học tập tại huyện Đại Lộc để xử lý đảm bảo đúng quy định, hoàn thành trước 16h00
ngày 16/9/2021.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tăng cường giám sát, yêu cầu các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động hoặc có yếu tố dịch tễ liên
quan đến Điện Bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19
và chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan do thực hiện không nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch.
6. UBND các xã, thị trấn tăng cường tối đa hoạt động của Tổ Giám sát và
Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng để kịp thời phát hiện, giám sát
và xử lý theo quy định các trường hợp về từ vùng dịch, nhất là về từ thị xã Điện
Bàn.
Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, các cá nhân có liên quan
nghiêm túc thực hiện, Công văn này thay cho Công văn số 5223/UBND - KTHT
ngày 14/9/2021 của UBND huyện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- CPVP;
- UBND thị xã Điện Bàn (t/báo);
- Lưu: VT, KT-HT.
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