
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VP TP. Bắc Kạn, ngày     tháng 7 năm 2020 
V/v tăng cường công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 
 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành, các tổ chức hội và đoàn thể thành phố; 

- Trung tâm y tế thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 4214/UBND-TH ngày 26/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban 

nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, các tổ chức hội và đoàn thể, 

UBND các xã, phường (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) thực hiện ngay một số 

nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị 

- Thực hiện ngay rà soát, cung cấp danh sách cán bộ, công nhân viên chức, người 

lao động của cơ quan, đơn vị đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 trở lại đây để 

thực hiện công tác theo dõi và cách ly theo quy định. Danh sách tổng hợp của các cơ 

quan, đơn vị gửi về Trung tâm Y tế thành phố (qua Khoa truyền nhiễm kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS) trước 16 giờ ngày 27/7/2020 để tổng hợp. Đồng thời gửi bản mềm 

vào địa chỉ: haduom@gmail.com  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức 

viên chức, người dân trên địa bàn hạn chế đi du lịch và công tác tại Đà Nẵng theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế. 

2. Trung tâm Y tế thành phố 

- Chủ trì phối hợp với Công an thành phố, UBND các xã, phường khẩn trương rà 

soát, tổng hợp danh sách người dân trên địa bàn có đi từ Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 

trở lại đây đã trở về địa phương để thực hiện công tác theo dõi sức khỏe của các công 

dân đi từ vùng dịch trở về và thực hiện cách ly theo quy định. 

- Tổng hợp báo cáo chung gửi về Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn và UBND thành phố trước 

16 giờ hàng ngày. Đồng thời theo dõi giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo. 

Đơn vị nào không có báo cáo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố - 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. 

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, khẩn 

trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- CT, các Phó CT UBND thành phố; 

- Công thông tin điện tử (đăng tải); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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