ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

Số: 2856 /UBND-VX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 08 tháng 7

năm 2021

V/v tăng cường biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông,
- Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh
và Xã hội, Tài chính, Tỉnh Đoàn;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
- Báo Quảng Trị
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
để thực hiện mục tiêu kép; trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Thành
phố Hồ Chí Minh và một số địa phương trong cả nước; UBND tỉnh yêu cầu các đơn
vị, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các Bộ, ngành
trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh với tinh thần
chủ động hơn, quyết liệt hơn, thực chất và hiệu quả hơn; đồng thời tổ chức thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến/trở
vể Quảng Trị từ vùng dịch như sau:
1. Đối với người đến và trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương
đang công bố có dịch phải cách ly đủ 21 ngày, chi phí cách ly người dân tự trả. Các lực
lượng chức năng bố trí nhân lực, phương tiện, kỹ thuật ngay tại các Chốt kiểm tra y tế
để sẵn sàng vận chuyển người thuộc diện phải đi cách ly tập trung theo đúng quy định
phòng chống dịch.
2. Sở Y tế tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trên địa
bàn tỉnh theo Công văn số 2803/UBND-VX ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh. Trong
đó, ưu tiên triển khai tại các Chốt kiểm tra y tế trên tuyến quốc lộ 1 và đường Hồ Chí
Minh.
3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các
phường, xã, thị trấn trực tiếp điều hành hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng trên địa
bàn nhằm tăng cường việc kiểm tra, giám sát người trở về từ vùng dịch, người thuộc
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diện phải theo dõi y tế; kêu gọi và khuyến khích người dân phát hiện, thông tin cho
Công an quản lý địa bàn hoặc nhân viên y tế địa phương người trở về Quảng Trị chưa
khai báo y tế hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ các biện pháp cách ly y tế
theo quy định phòng chống dịch; kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra trường hợp
người trở về từ vùng dịch không khai báo y tế.
4. Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm việc không khai
báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực theo.
5. Sở Giao thông vận tải khẩn trương triển khai, thực hiện các yêu cầu, hướng
dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 08/7/2021.
6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng
Trị tổ chức tuyên truyền các biện pháp nêu trên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương
và người dân để huy động toàn xã hội cùng chung tay phòng chống dịch.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TV BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Lưu VT, VX.
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