
ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN TỨ KỲ

Số:               /UBND-YT
V/v tăng cường chỉ đạo và điều 
chỉnh một số biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn 
huyện từ ngày 18/12/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng 12 năm 2021

Kính gửi:

-  Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 huyện;
-  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;

Từ ngày 25/11 đến nay, sau hơn 20 ngày của đợt dịch thứ 5, với sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, quan tâm kịp thời của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, 
ngành liên quan, đặc biệt sự nỗ lực, quyết tâm, cố gắng vượt bậc của cả hệ thống 
chính trị, sự quyết liệt, sát sao của Ban Chỉ đạo các cấp, sự chung tay, hỗ trợ của 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với đồng lòng của toàn 
dân trong huyện, dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát. 

Phát huy kết quả đã đạt được của công tác phòng chống dịch trong thời 
gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về "Thích ứng, an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và Quyết định số 3710/QĐ-UBND, ngày 
11/12/2021 của UBND tỉnh về việc công bố tạm thời cấp độ dịch Covid-19, lần 
2, để vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, tạo tăng 
trưởng bứt phá trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị 
trấn, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nội dung 
trọng tâm và điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
kể từ 0 giờ 00’ngày 18/12/2021, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra, giao việc cho từng cán bộ phụ trách khu cách ly tập trung, 
từng gia đình F1 cách ly tại nhà, gia đình bị phong tỏa, tuyên truyền, kiểm tra, 
hàng ngày báo cáo Ban Chỉ đạo xã, thị trấn; Trung tâm Y tế huyện hàng ngày 
kiểm tra, đánh giá dịch tễ trong các khu cách ly, cách ly tại nhà, phòng tỏa để 
chỉ đạo kịp thời phòng ngừa lây nhiễm chéo.

2. Trung tâm Y tế huyện tiếp tục bám sát diễn biến dịch tại từng xã, thị 
trấn, từng công ty, doanh nghiệp tham mưu và thực hiện lấy mẫu tầm soát các 
khu vực, nhóm nguy cơ cao, ổ dịch mới phát sinh, ho, sốt cộng đồng, người về 
từ vùng dịch trên cơ sở lấy mẫu gọn, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo phát 
hiện sớm và ngăn ngừa dịch từ xa, không để dịch lây lan.

3. Yêu cầu 3 Đoàn kiểm tra các doanh nghiệp của Ban Chỉ đạo huyện, 3 
đoàn Kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra huyện ủy đối với xã, thị trấn phối hợp chặt, 
tăng tần suất, mức độ kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch của các 
xã, thị trấn, các quy định phòng chống dịch tại doanh nghiệp nhất là các doanh 



nghiệp nhỏ, xưởng nhỏ, doanh nghiệp đông công nhân, doanh nghiệp đã có vi 
phạm phòng chống dịch. Đề xuất Huyện uỷ phê bình, UBND huyện xử phạt 
nghiêm, ở mức độ cao nhất.

4. Một số biện pháp siết chặt kiểm soát người ra vào huyện, phòng chống dịch: 
- Tất cả người đến các xã, thị trấn, các công ty từ tỉnh, thành ngoài (kể cả ở 

vùng dịch hoặc không có dịch) đều phải khi báo y tế đầy đủ, kịp thời tại thôn, xã. 
UBND các xã, thị trấn cho tất cả các hộ ký cam kết khai báo y tế, theo dõi, kiểm soát 
chặt chẽ các hiệu thuốc, người ho sốt cộng đồng.

-  Yêu cầu người từ tỉnh ngoài, vùng có dịch về địa bàn huyện, người ho sốt 
trong cộng đồng, ngoài việc khai báo phải tự theo dõi sức khỏe, không được đến 
những nơi đông người như đám hiếu, đám giỗ hoặc tổ chức liên hoan, gặp mặt đông 
người, tiếp xúc với nhiều người tại nơi công cộng khác. 

- Tăng cường hoạt động thực chất của Tổ Covid cộng đồng, Tổ An toàn 
Covid tại doanh nghiệp để kiểm soát, phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố 
dịch tễ. UBND các xã, thị trấn yêu cầu các chủ nhà trọ là Tổ trưởng Tổ Covid khu 
trọ; hàng ngày, theo dõi người đi về từ vùng dịch, tiến hành đo nhiệt độ, theo dõi 
nếu công nhân không chấp hành và có biểu hiện ho sốt báo Trạm Y tế xã, thị trấn 
kịp thời để xử lý. Các công ty quản lý chặt chẽ công nhân, tuyên truyền công 
nhân hạn chế về quê trong thời gian này, thực hiện nghiêm việc ký cam kết với 
công nhân trong việc chấp hành phòng chống dịch, sau khi ở quê trở lại làm việc 
phải xét nghiệm và khai báo y tế. UBND các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn toàn 
bộ các doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết  lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin 
cho toàn bộ công nhân theo quy định (xong trong tháng 12) gửi về UBND huyện 
(qua Phòng Y tế huyện và Phòng Lao động- TB & XH huyện).

- Yêu cầu công nhân từ tỉnh ngoài vào địa bàn huyện phải có kết quả xét 
nghiệm PCR âm tính trong 3 ngày (kể từ khi có kết quả xét nghiệm) hoặc test 
nhanh âm tính mới cho đi làm.

- Công ty phát sinh F0 thực hiện quy trình tạm dừng hoạt động và xét 
nghiệm 3 ngày/lần theo quy định tại công văn số 1749/UBND-YT, ngày 
04/12/2021 của UBND huyện. Tất cả các công ty, cơ sở sản xuất lấy mẫu xét 
nghiệm PCR hoặc test nhanh 5 ngày 1 lần cho 100% cán bộ, công nhân thuộc 
nhóm nguy cơ cao và 30% công nhân còn lại; hàng ngày báo cáo công tác phòng 
chống dịch, tiêm phòng, lấy mẫu về Ban chỉ đạo huyện qua nhóm Zalo Doanh 
nghiệp Tứ Kỳ và về Ban chỉ đạo xã, thị trấn để xã, thị trấn theo dõi, đôn đốc, 
phối hợp chỉ đạo và báo cáo BCĐ huyện.

- Các xã, thị trấn thường xuyên mời các công ty, doanh nghiệp, chủ trọ, 
người bán hàng, lái xe,.. thuộc nhóm nguy cơ cao để quán triệt, tuyên truyền 
nhắc nhở về biện pháp phòng chống dịch.
          - Giao Công an huyện, các xã, thị trấn thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử phạt 
nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch, nhất là các 
trường hợp khi từ tỉnh, thành khác về; khi ho, sốt, mất mùi,...không khai báo y tế đề 
nghị xử phạt ở mức cao nhất.

5. Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kể từ 0 
giờ 00’ ngày 18/12/2021



5.1- Đối với các xã: Hưng Đạo, Đại Sơn, Nguyên Giáp, Cộng Lạc, Văn 
Tố, Tiên Động, Bình Lãng thuộc nhóm nguy cơ cao:

- Các trường Tiểu học, THCS nghỉ đến lớp, học trực tuyến ở nhà, khối mầm 
non nghỉ học; tạm dừng các hoạt động của các chợ cóc, chợ tạm; các chợ do cấp xã 
quản lý chỉ được hoạt động từ 5h đến 12 h các ngày thứ 2,4,6, chủ nhật và phải bảo 
đảm các yêu cầu phòng chống dịch, có kiểm soát người ra vào, ghi sổ nhật ký, đo 
nhiệt độ và thực hiện 5 K; các hoạt động thể dục, thể thao, cắt tóc, gội đầu, cửa hàng 
không thiết yếu, hoạt động đông người (cưới, hỏi, liên hoan, hội họp đông người)...; 
Không tập trung ăn uống trong ma chay, giỗ chạp, tân gia, sinh nhật...; đám tang chỉ 
dưới 20 người; các nhà hàng, quán ăn, cà phê, trà đá chỉ được bán mang về, không 
được phục vụ tại chỗ.

- Tiếp tục tạm dừng các hoạt động của quán game, quán internet, quán bi-
a; phòng trà có tổ chức hát giao lưu văn nghệ và các quán karaoke, quán bar, vũ 
trường, mát xa, rạp chiếu phim. 

-  Tạm dừng các hoạt động tôn giáo và không tổ chức hoạt động mừng Giáng sinh, Noel.
5.2- Đối với các xã: Quang Trung, An Thanh, Hà Thanh, Hà Kỳ, Chí Minh, 

Minh Đức, Phượng Kỳ và thị trấn Tứ Kỳ thuộc nhóm nguy cơ trung bình:
- Tạm dừng các hoạt động của chợ cóc, chợ tạm; chợ do cấp xã quản lý được 

hoạt động trở lại, hoạt động từ 5h đến 12 h tất cả các ngày trong tuần nhưng phải 
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, có ghi sổ nhật ký, đo nhiệt độ, 
kiểm soát người ra, vào.

- Các hoạt động thể dục, thể thao, cắt tóc, gội đầu, spa, cửa hàng không thiết 
yếu được hoạt hoạt động trở lại nhưng dưới 50% công suất, hạn chế các hoạt động 
đông người (cưới, hỏi, liên hoan, hội họp không quá 30 người, phải đảm bảo 5 K và 
các biện pháp phòng chống dịch)...; Không tập trung ăn uống trong ma chay, giỗ 
chạp, tân gia, sinh nhật...; đám tang không quá 30 người. Gia đình có nhu cầu tổ 
chức đám cưới, đám hỏi phải có thông báo với UBND xã, thị trấn về thời gian, 
địa điểm và cam kết bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch. 

- Các nhà hàng, quán ăn, cà phê, trà đá chỉ được hoạt động tối đa 50% 
công suất chỗ, khuyến khích bán mang về. Thực hiện nghiêm việc quét mã QR 
đối với người có điện thoại thông minh hoặc ghi đầy đủ tên tuổi, địa chỉ nếu 
không có điện thoại thông minh. 

- Các khu vực công cộng, các khu vui chơi, giải trí không tập trung quá 30 
người trong cùng thời điểm; không sử dụng các dụng cụ tập luyện dùng chung ở 
nơi công cộng và phải tuyệt đối tuân thủ 5K. Hội họp không quá 30 người, 
trường hợp đặc biệt do huyện quyết định.

-Tiếp tục tạm dừng các hoạt động của quán game, quán internet, quán bi-
a; phòng trà có tổ chức hát giao lưu văn nghệ và các quán karaoke, quán bar, vũ 
trường, mát xa, rạp chiếu phim. 

- Dừng các hoạt động tôn giáo và không tổ chức hoạt động mừng Giáng sinh, Noel.
5.3- Đối với các xã còn lại, gồm: Dân Chủ, Quảng Nghiệp, Đại Hợp, 

Quang Phục, Quang Khải,Tân Kỳ, Tái Sơn, Ngọc Kỳ thuộc nhóm nguy cơ thấp 
(cấp độ 1, 2).

- Các địa phương được mở lại các khu, điểm du lịch, danh lam thắng
cảnh nhưng chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh.



- Các hoạt động hội họp, hội thảo không quá 50 người thực hiện nghiêm 
5K và các biện pháp phòng chống dịch; trường hợp đặc biệt do huyện quyết định

- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, nhà thờ  được hoạt động để phục vụ nhu
cầu người dân trong huyện nhưng phải đảm bảo không tập trung quá 30 người
trong cùng một thời điểm . Tổ chức Lễ Giáng sinh và Noel trong phạm vi nội bộ từng cơ 
sở, điểm nhóm tôn giáo nhưng phải đảm bảo không quá 30 người trong một thời điểm tại 
cơ sở và không quá 50% công suất sử dụng của cơ sở tôn giáo đảm bảo các điều kiện về 
phòng chống dịch, khuyến khích tổ chức theo hình thức trực tuyến.

- Các nhà hàng ăn uống được phép hoạt động, phục vụ tại chỗ nhưng không 
được quá 30 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa 
trước 20 giờ hằng ngày; giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét giữa người với người, đảm   
bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đối với việc tổ chức đám hỏi, đám cưới: Tổ chức nhanh gọn, không
mời khách từ các vùng đang có dịch. Trung tâm tiệc cưới được phép tổ
chức dịch vụ cưới hỏi nhưng phải đảm bảo giãn cách, chỉ được phục vụ số
lượng khách không quá 50% chỗ ngồi. Đám hiếu không quá 50 người.

- Không tập trung quá 50 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi
công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc.
Người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

- Tiếp tục tạm dừng các hoạt động của quán game, quán internet, quán bi-a; 
phòng trà có tổ chức hát giao lưu văn nghệ và các quán karaoke, quán bar, vũ 
trường, mát xa, rạp chiếu phim. 

- Tạm dừng các hoạt động của chợ cóc, chợ tạm; chợ do cấp xã quản lý được 
hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 
có ghi sổ nhật ký theo dõi, đo nhiệt độ, kiểm soát người ra, vào, thực hiện 5K.

6. Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường ở những địa 
phương nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp cho học sinh được đến trường học trực 
tiếp 01 buổi trong ngày nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch đồng thời 
kiểm tra việc dạy và học trực tuyến đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.

Các nội dung khác không đề cập trong Văn bản này tiếp tục thực hiện
nghiêm theo các Văn bản chỉ đạo trước đây của UBND huyện và Ban Chỉ đạo 
phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện việc có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị 
liên hệ qua Phòng Y tế huyện, ĐT: 02203.746.080 để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- BCĐ PC dịch bệnh tỉnh; 
- Sở Y tế tỉnh ;        
- Thường trực HU, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Đài phát thanh;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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