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THÔNG BÁO
Về việc kích hoạt lại các Tổ chốt chặn kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện

Thực hiện Thông báo Kết luận số 295/TB-UBND ngày 16/7/2027 của UBND 
huyện về Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng 
Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-
19. Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong cả nước 
như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,…Để 
giữ vững, ngăn chặn và hạn chế tối đa, không để dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan 
vào Nông Sơn; UBND huyện Nông Sơn thống nhất kích hoạt lại 03 Tổ chốt kiểm 
soát dịch bệnh trên địa bàn huyện (theo Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 
13/5/2021 của UBND huyện) bắt đầu từ 12 giờ ngày 17/7/2021. Đề nghị các Tổ 
chốt chặn triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

- Kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương 
tiện vào địa bàn huyện, nhất là người về từ thành phố Đà Nẵng. Lập sổ nhật ký, ghi 
chép hàng ngày về kết quả kiểm soát dịch (tên chủ phương tiện, biển kiểm soát, số 
điện thoại, số đo thân nhiệt, lịch trình di chuyển…).

- Hướng dẫn khai báo y tế hoặc quét mã QRCode.
- Những người từ thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp đến địa bàn huyện phải khai báo y tế, thực hiện việc cách ly theo 
đúng quy định. Tổ chốt chặn khi phát hiện các trường hợp đi về từ các điểm của 
thành phố Đà Nẵng đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng 
Chính phủ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; phường Hòa An, quận Cẩm 
Lệ; phường Thạc Gián và An Khê, quận Thanh Khê); các địa bàn có yếu tố dịch tễ 
theo công bố của Bộ Y tế như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, 
Quảng Ngãi,… kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 và liên hệ với các địa phương có liên quan để thực hiện biện pháp cách ly 
tập trung theo quy định.

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng 
vào địa bàn huyện, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng 
dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh (hành khách 
phải đeo khẩu trang, bố trí xà phòng, dung dịch sát khuẩn…).

- Xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành về phòng chống 
dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

- Tổ trưởng các Tổ chốt kiểm soát dịch có trách nhiệm phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho từng thành viên của Tổ. Thường xuyên báo cáo tình hình về Chủ tịch 
UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện, Công an huyện) để tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh theo quy định.



Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương khẩn trương triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận: 
   - Như trên;
   - LĐ UBND huyện;  

- CPVP huyện;
   - Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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