
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN SƠN 

 
 Số: 79/UBND-TH 

V/v tăng cường quản lý người đến lưu trú, 
trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Yên Sơn, ngày 17  tháng 01 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 158/UBND-THVX ngày 15/01/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường quản lý người đến lưu trú, trở về tỉnh trong dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần; Văn bản số 159/UBND-THVX ngày 15/01/2022 về việc 

thực hiện gộp mẫu xét nghiệp SARS-CoV-2.  

Những ngày tới, đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, 

số người về quê ăn Tết từ các vùng có dịch gia tăng, đồng thời các hoạt động sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ phục vụ Tết tăng sẽ làm nguy cơ lây nhiễm, bùng phát 
dịch là rất cao. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và không 

để dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng, 

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu từ 20 giờ ngày 15/01/2022, tất cả người dân đến lưu trú, trở về 
địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần phải tự xét nghiệm, báo cáo kết 

quả với chính quyền địa phương (nếu kết quả xét nghiệm dương tính, thực hiện 
điều trị, cách luy theo quy định; nếu kết quả  xét nghiệm âm tính, tự theo dõi sức 

khỏe trong 07 ngày tiếp theo); kịp thời báo cho cơ quan y tế gần nhất nếu có dấu 
hiệu bất thường về sức khỏe như: ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác để 

theo dõi và xử trí theo quy định.  

2. Giao trách nhiệm  

2.1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, kiểm tra thực hiện nghiêm 5K + Vắc 

xin + công nghệ + Ý thức cộng đồng và "4 tại chỗ"; công tác quản lý địa bàn, kiểm 
soát chặt chẽ di biến động dân cư ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt 
động tổ COVID-19 cộng đồng, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn, bản, lực 

lượng công an xã, an ninh thôn trong quản lý dân cư, nhất là trong dịp Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (đồng gửi Trung tâm Y 

tế để tổng hợp) kết quả thực hiện trước 16 giờ hằng ngày. 

- Quản lý chặt chẽ việc di chuyển, đi lại bằng mã QR-Code (PC-Covid). Kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo tạm trú, khai báo y tế, 
không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. 
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2.2. Phòng Văn hoá và Thôn tin; Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể 
thao huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai, tổ chức thực hiện 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Văn bản này.  

2.3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện 
việc gộp mẫu xét nghiệp SARS-CoV-2 theo đúng các quy định của Bộ Y tế và phù 

hợp với thực tế của địa phương để giảm chi phí xét nghiệm từ ngân sách nhà nước, 
người dân và doanh nghiệp; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện gộp 

mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác lấy mẫu 
xét nghiệm bảo đảm chính xác, đúng quy trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chủ trì phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Văn 
bản này./.  

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);  
- Các PCT UBND huyện;  
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng huyện; 
- Lưu: VT, CVTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Lê Quang Toàn 
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