
  ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ CHƯ ĐANG YA                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 90/UBND-VX                              Chư Đang Ya, ngày 18 tháng 7  năm 2021 
  V/v kiểm tra, giám sát các  

trường hợp thực hiện cách ly tại nhà 

           Kính gửi:  

                       - Trưởng Công an xã; 

         - Trạm Y tế xã; 

   - Trưởng thôn các thôn làng; 

   - Tổ covid cộng đồng. 
 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid 19 trong nước đã bùng phát trên diện rộng và 

ngoài cộng đồng, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và một số địa 

phương lân cận như Phú Yên, Quãng Ngãi...biến chủng mới xuất hiện với độc tính cao, 

lây lan nhanh và hầu hết ca bệnh Covid -19 được Bộ Y tế công bố là các trường hợp lây 

nhiễm trong nước, phát hiện trong cộng đồng. Tại tỉnh Gia Lai từ ngày 28/5/2021 đến 

nay đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đáng lưu ý, các trường 

hợp trên hầu hết là công dân đi về từ các địa phương có dịch (không phải trường hợp 

được phát hiện là F1, F2) 

Hiện tại xã Chư Đang Ya có 03 trường hợp công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà. 

Vì vậy Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Công an xã, Trạm y tế xã, Thôn trưởng các thôn 

làng, tổ trưởng tổ covid cộng đồng khẩn trương thực hiện các nội dung sau:  

+ Yêu cầu Công an xã, trạm y tế xã tăng cường kiểm tra hàng ngày, giám sát các 

trường hợp cách ly tại nhà đặc biệt không để công dân ra khỏi nơi ở trong suốt thời gian 

cách ly và một số nội dung khác theo quyết định cách ly tại nhà và bản cam kết của công 

dân.  

Nếu để tình trạng công dân ra khỏi nơi ở, không thực hiện theo bản cam kết thì 

Trưởng Công an, Trạm y tế xã chịu trách nhiệm theo quy định. 

+ Đề nghị trưởng thôn, tổ trưởng tổ covid cộng đồng nơi có trường hợp cách ly 

tại nhà khi có trường hợp các công dân ra khỏi nơi ở phải kịp thời báo cáo cho Trạm y 

tế, Công an xã hoặc Ban chỉ đạo phòng chống covid 19 xã. 

Đặc biệt trong thời gian này đề nghị Trạm y tế, Công an, Trưởng thôn, tổ covid 

cộng đồng liên tục theo dõi di biến động dân cư, hướng dẫn khai báo y tế, giám sát thực 

hiện cách ly y tế nghiêm tại nhà. Tiếp tục siết chặt việc quản lý công dân đi về từ các 

địa phương có dịch; nếu để xảy ra trường hợp không tuân thủ cách ly sẽ xử lý trách 

nhiệm  theo quy định.   

Yêu cầu Công an xã Trạm y tế xã, Trưởng các thôn làng, tổ covid cộng đồng nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr Đảng ủy; 

- TTr HĐND xã; 

- UBMTTQVN xã và các Hội, đoàn thể; 

- Lưu: VP, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

                         Nguyễn Văn Nội 
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