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Thực hiện Văn bản số 1666/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công 

điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch 

COVID-19 về việc tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh; trước tình hình dịch 

COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ xâm nhập và lan rộng trên địa bàn 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, 

thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện:  

1. Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, 

không được chủ quan, lơ là. Người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm về 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn khi tổ chức các sự 

kiện, hoạt động tập trung đông người, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp 

dịch vụ… tại địa phương, đơn vị. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, 

đặc biệt là tại các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu, trên các 

phương tiện giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp... Các sự kiện tập trung đông 

người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh. 

3. Tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp 

nhập cảnh trái phép. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly và quản lý y tế sau 

cách ly. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch, không 

mang khẩu trang tại nơi công cộng...; các đơn vị, cá nhân không tuân thủ quy định cách 

ly, để xảy ra các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng 

theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực y tế. 

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã tiếp tục kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại các khu vực biên giới 

đường bộ, đường biển, khu vực cửa khẩu và rà soát các trường hợp đi về từ nước 

ngoài để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý 

nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định.  

Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, khởi tố theo đúng pháp luật các trường hợp nhập 

cảnh trái phép, các cá nhân, tổ chức, đường dây, các cơ sở lưu trú đưa người hoặc tiếp 

nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh, UBND huyện Cẩm Xuyên:  

https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-117-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-y-te-191577-d1.html


Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các cơ 

sở được chỉ định làm khu cách ly tập trung; không để những người không có trách 

nhiệm vào các khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng các quy định, 

thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với người xung quanh để 

tránh lây lan. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung 14 ngày phải thông báo cho địa 

phương hoặc cơ quan, doanh nghiệp có người nhập cảnh để theo dõi, giám sát chặt chẽ. 

6. Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở lưu trú, trường học tiến hành tự rà 

soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch, công khai kết 

quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch Covid-19. Thực hiện yêu cầu tự đánh 

giá đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt việc phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 

trong các cơ sở khám chữa bệnh. Bảo đảm mọi người, mọi thành phần khi vào cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đều phải mang khẩu trang và vệ sinh tay. 

- Tăng cường công tác y tế trường học, đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều 

kiện phòng, chống dịch trong trường học. 

- Đối với các trường hợp nhập cảnh sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung 

phải thực hiện nghiêm việc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo tại 

nơi cư trú, tạm trú, nơi làm việc và yêu cầu các trường hợp nhập cảnh hạn chế tiếp 

xúc với người xung quanh, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân 

theo quy định tại Công điện số 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 

Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đối tượng cách ly tập trung 6 ngày theo 

Quyết định số 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời 

giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam, nhất là trong quá trình di chuyển về nơi lưu 

trú và tại nơi lưu trú. 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng 

đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà 

Tĩnh, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành Y tế và 

nêu cao tinh thần tương thân, tương ái trong phòng, chống dịch bệnh. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo triển khai./. 
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