
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
 

Số:          /UBND-VP 
V/v thực hiện tổ chức khai báo, 

xét nghiệm người về từ ổ dịch 

Covid-19 tại tỉnh Hải Dương và 

Quảng Ninh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   TP. Bắc Kạn, ngày        tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông TP; 

- Công an thành phố; 

- Ban CHQS thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 620/UBND-VXNV ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc thực hiện công văn của Bộ Y tế về tổ chức khai báo, xét nghiệm 

người về từ ổ dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh (gửi kèm bản điện 

tử), Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Trung tâm Y tế thành phố; Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố và UBND các xã, phường: 

Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông điệp “Người 

dân đã từng đi đến, về từ Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ 

ngày 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 

05/01/2021 đến nay chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế thành 

phố khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2”. 

2. Trung tâm Y tế thành phố và UBND các xã, phường tổ chức việc tiếp nhận 

thông tin của người dân và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc một cách triệt để, thuận 

tiện và đảm bảo an toàn phòng bệnh theo quy định.  

3. Các đơn vị, địa phương phối hợp, khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, 

xử lý ổ dịch khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh COVID-19, 

báo cáo, tham mưu cho UBND thành phố, Ban chỉ đạo thành phố theo quy định.  

Với nội dung trên, các đơn vị, địa phương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 
- Ban CHQS thành phố; 
Gửi bản điện tử: 
- Như trên (t/h); 
- CT, PCT UBND thành phố; 
- Cổng TTĐT thành phố; 
- CVP HĐND – UBND TP;; 
- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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