ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN TRỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2044 /UBND-VHXH

Long An, ngày 01 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục tăng cường áp dụng
các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- UBND xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 6224/UBND-VHXH ngày 01/7/2021 của UBND
tỉnh về việc tiếp tục tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện chỉ đạo thực hiện như sau:
1. Về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
1.1. Áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn huyện các biện pháp phòng,
chống dịch sau đây:
- Tạm dừng các hoạt động, dịch vụ: karaoke, vũ trường, spa, quán bar,
massage, xông hơi, phòng tập thể hình, yoga, biểu diễn nghệ thuật, điểm kinh
doanh trò chơi điện tử công cộng; câu lạc bộ bida, các tụ điểm hát với nhau, rạp
chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, phòng tập gym, các điểm truy cập Internet;
hoạt động thể thao, võ thuật đông người có tiếp xúc trực tiếp; các cơ sở làm
đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu.
- Không tụ tập từ 05 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học,
bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 02 mét giữa người với người
tại các điểm công cộng.
- Tạm ngưng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định, vận tải hành
khách công cộng bằng xe buýt, trừ hoạt động vận tải hành khách theo hợp
đồng và xe đưa, rước công nhân. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng có thông báo,
hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện cụ thể.
1.2. UBND xã, thị trấn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
nêu tại mục 1.1 của văn bản này và các biện pháp sau:
- Tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung không thật sự cần thiết trên
30 người trong 01 phòng.
- Các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát được phục
vụ tại chỗ nhưng không quá 10 người trong cùng một thời điểm và không
phục vụ các loại đồ uống có cồn. Chủ các cơ sở trên chịu trách nhiệm thực hiện
nghiêm túc yêu cầu 5K, đặc biệt là khử khuẩn, khai báo y tế và khoảng cách giữa
02 người tối thiểu là 02 mét.
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2. Đối với việc quản lý, kiểm soát người về từ vùng dịch
2.1. Đối với người từng đến, về từ các điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế
và các tỉnh, thành phố (thường trú hoặc tạm trú tại huyện Tân Trụ): thực hiện cách
ly y tế tập trung đủ 21 ngày, kể từ ngày rời khỏi địa phương hoặc kể từ ngày tiếp
xúc cuối cùng với bệnh nhân; lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đủ 04 lần: lần 1 ngay
khi bắt đầu cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7, lần thứ 3 vào ngày thứ 14, lần 4 vào ngày
thứ 20 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân hoặc ngày rời khỏi.
Đối tượng bị cách ly tập trung tự chi trả các chi phí liên quan đến cách ly
tập trung, kể cả chi phí xét nghiệm COVID-19.
2.2. Đối với người từng đến, về từ các khu vực khác (thường trú hoặc tạm
trú tại huyện Tân Trụ): thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày, kể từ ngày rời khỏi
địa phương; lấy mẫu xét nghiệm 03 lần vào các ngày thứ 1, ngày thứ 7 và ngày
thứ 14. Đối tượng bị cách ly tại nhà tự chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19.
Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức cách ly y tế tại nhà
theo chỉ đạo tại mục 2.2 của văn bản này, đảm bảo phân công lực lượng quản lý,
giám sát nghiêm ngặt, đúng quy định. Trường hợp để người bị cách ly trên địa
bàn nào rời khỏi nhà và làm lây lan dịch bệnh thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.
2.3. Đối với người là chuyên gia, quản lý và công nhân lao động
- Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với
UBND xã, thị trấn, Trung tân Y tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện,
Liên đoàn Lao động huyện quản lý, giám sát chặt chẽ theo Quyết định
số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch COVID-19 về việc “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây
nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; trong
đó lưu ý kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đảm bảo khoảng cách, khai báo y tế
hàng ngày, lịch trình di chuyển…
- Đối với việc quản lý, kiểm soát công nhân lao động làm việc tại các
doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại thành phố
Hồ Chí Minh: yêu cầu Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội, Phòng Kinh tế và Hạ tầng liên hệ các sở, ngành tỉnh có liên quan
nắm thông tin, có phương án quản lý, giám sát đối với lịch trình di chuyển của
công nhân lao động từ nhà (Tân Trụ) đến nơi làm việc (ở thành phố Hồ Chí
Minh) và ngược lại, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ và an toàn; phải cung cấp thông
tin cụ thể cho các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện nắm để quản lý. Giao nhiệm
vụ cho các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc thực
hiện nội dung này.
2.4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan nhà
nước đóng trên địa bàn huyện
- Khi đi công tác ngoài tỉnh phải có giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn
vị, trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm công tác và thực hiện đầy đủ các biện
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pháp phòng, chống dịch theo quy định. Khi trở về địa phương phải thực hiện
khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm test nhanh; nếu kết quả xét nghiệm âm
tính thì trở lại làm việc bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu
5K và hạn chế tiếp xúc gần với những người xung trong vòng 14 ngày.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về sự cần thiết và nắm
rõ thời gian, nơi đi, đến và lịch trình di chuyển của cán bộ, công chức, viên chức
thuộc thẩm quyền quản lý khi cử đi công tác.
2.5. Đối với tài xế các công ty, doanh nghiệp; tài xế taxi; tài xế xe giao
nhận hàng, người làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực thực phẩm, vật liệu xây
dựng… phải thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-Cov-2 theo hướng dẫn của
cơ quan y tế hoặc chốt kiểm soát, hoặc xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm
test nhanh âm tính được cấp không quá 03 ngày tính đến thời điểm vào huyện.
Khi các đối tượng trên đáp ứng một trong hai điều kiệu trên thì mới
được vào địa bàn huyện Tân Trụ
- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp các đơn vị có liên quan tuyên
truyền, thông tin cho các đối tượng trên chủ động thực hiện xét nghiệm test
nhanh SARS-CoV-2 trước khi vào địa bàn huyện.
- Giao UBND xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Kinh tế và
Hạ tầng, các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện và các đơn vị liên quan có
phương án đảm bảo thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cho các đối
tượng nêu trên, đảm bảo nhanh, kịp thời, chính xác và an toàn.
3. Đối với hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính xã, thị trấn: Giao Trung tâm Hành
chính công huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn căn cứ vào tình hình dịch bệnh
và nhu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân trên địa bàn
để quyết định phương thức hoạt động trong từng thời điểm cụ thể, đảm bảo
nguyên tắc an toàn, hiệu quả, chính xác và giải quyết kịp thời nhu cầu chính
đáng của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Lưu ý: khi thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ trực tiếp thì phải có phương án
đảm bảo an toàn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ
chức, cá nhân đến nộp và nhận hồ sơ.
4. Các hội nghị, hội thảo và các hoạt động hội họp cần thiết để thực hiện
nhiệm vụ chính trị quan trọng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng,
an ninh của huyện, xã thì được phép tổ chức (không hạn chế số lượng), nhưng
phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Giao thủ
trưởng cơ quan, đơn vị có quy định cụ thể để triển khai thực hiện và chịu trách
nhiệm về sự cần thiết và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu tham dự.
5. Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, nhắc
nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng,
chống dịch nêu tại mục 1 và mục 2 của văn bản này; kiên quyết xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành; tổng hợp báo
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cáo kết quả thực hiện hàng ngày gửi Văn phòng HĐND và UBND huyện để
tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh.
6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh, UBND xã, thị trấn triển
khai thông tin nhanh, thường xuyên, liên tục chỉ đạo trên để người dân biết, thực
hiện đúng, đầy đủ.
Ngoài các biện pháp phòng, chống dịch được quy định tại mục 1, 2, 3
của văn bản này, Chủ tịch UBND xã, thị trấn - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp xã
căn cứ vào tình hình dịch bệnh và mức độ nguy cơ trên địa bàn, chủ động báo
cáo, xin ý kiến thống nhất của cấp ủy để quyết định việc áp dụng bổ sung các
biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với tình hình dịch bệnh theo Quyết
định số 2686/QĐBCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc
ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương
ứng trong phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo
cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo huyện xem xét,
quyết định.
Thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nêu tại văn bản
này: kể từ 00 giờ ngày 02/7/2021 cho đến khi có thông báo mới của
UBND huyện.
Căn cứ chỉ đạo trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện,
Chủ tịch UBND xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên
quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- TV BCĐ PC Covid-19 của huyện;
- CVP, PCVP;
- NCVP;
- Lưu: VT.
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