
UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:          /SXD-VP Sóc Trăng, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v triển khai Công văn  

số 12/BCĐ-UBND ngày 

01/6/2021 về việc áp dụng 

biện pháp kiểm soát người trở 

về từ vùng dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi:  - Ban Giám đốc Sở, 

       - Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc  

             Sở Xây dựng. 

 

 

Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng, giao Văn phòng 

triển khai Công văn số 12/BCĐ-UBND ngày 01/6/2021 của BCĐ phòng, chống 

dịch COVID-19 về việc áp dụng biện pháp kiểm soát người trở về từ vùng dịch 

COVID-19 và Công văn số 934/UBND-VX ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường giám sát người về từ những vùng có dịch Covid-19, 

Văn phòng xin thông báo đến Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc  

Sở Xây dựng quán triệt nghiêm tinh thần Công văn số 12/BCĐ-UBND ngày 

01/6/2021 của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 934/UBND-

VX ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh, trong đó đặc biệt lưu ý một số nội dung 

như: 

1. Yêu cầu lãnh đạo phòng, giám đốc 02 Trung tâm yêu cầu tất cả những 

người trở về từ các điểm, vùng có dịch theo thông báo của Bộ Y tế, nhất là 

người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh kể từ 00 giờ 00 ngày 28/5/2021, phải 

nghiêm túc chấp hành: 

- Cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định 

đối với những người đến, trở về từ quận Gò Vấp; phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, các điểm phong tỏa khác của Thành phố Hồ Chí Minh 

và của các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. 

- Cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày dưới sự kiểm soát của Tổ giám sát 

Covid-19 trong cộng đồng và được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ 

định của cơ quan y tế đối với những người đến, trở về từ thành phố Hồ  

Chí Minh (không liên quan đến các điểm phong tỏa, cách ly xã hội); những 

người trở về từ những điểm, vùng có dịch khác. 

2. Yêu cầu mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải 

gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, không 

đi đến các địa phương đang có dịch (trừ trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến của 

cấp có thẩm quyền). 
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3. Ngoài ra, tập thể công chức, viên chức, nhân viên không được chủ 

quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cần thường xuyên theo dõi 

tin thức, thời sự, văn bản về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên 

những trang báo, đài chính thống để kịp thời nắm thông tin nhằm bảo vệ sức 

khỏe cho bản thân và cộng đồng. 

Đề nghị Lãnh đạo các phòng, đơn vị khẩn trương triển khai để công chức, 

viên chức và nhân viên nghiêm túc thực hiện./. 

  

 
Nơi nhận:  
- Cổng TTĐT của Sở XD; 

- Niêm yết tại Văn phòng Sở XD; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
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