
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
 

Số:          /UBND-VP 
V/v tích cực rà soát, lấy mẫu xét 

nghiệm, giám sát sức khỏe 

người về từ huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Bắc Kạn, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

 

                     Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 875/UBND-VXNV ngày 17/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức 

khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân thành phố  

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền 

thông, Cổng Thông tin điện tử thành phố, UBND các xã, phường thông tin rộng 

rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu “Người dân đã từng đi, đến, 

về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến 

nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để khai báo y tế, hướng 

dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, giám sát sức khỏe và thực hiện các biện 

pháp y tế theo quy định”. 

2. UBND các xã, phường: 

- Tiếp tục rà soát, yêu cầu người dân khai báo y tế và lập danh sách tất cả 

những người đã từng đến, lưu trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về đến 

tỉnh Bắc Kạn chưa qua 14 ngày tính từ ngày rời khỏi địa điểm nêu trên để thực 

hiện cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (trừ các trường 

hợp là F1 thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định); đối với các trường hợp 

đã qua 14 ngày chưa khai báo y tế thì khai báo bổ sung, theo dõi sức khỏe và lấy 

mẫu xét nghiệm. Các trường hợp đã lấy mẫu lần 1 (có kết quả âm tính) nếu có 

biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, khó thở... phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất 

để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Tất cả các trường hợp khác đi từ tỉnh Hải Dương về địa phương từ ngày 

15/02/2021 đến nay, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện theo 

dõi sức khỏe theo quy định; riêng đối với các trường hợp đi từ huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương về từ ngày 15/02/2021, tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm cho cả các 

thành viên sống trong cùng gia đình một cách triệt để và giám sát sức khỏe theo 

quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường 

tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân, tích cực rà soát và lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 cho những người đi từ tỉnh Hải Dương về địa phương. 
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- Chỉ đạo, đảm bảo quản lý và kiểm soát hiệu quả việc cách ly tại nhà. 

3. Trung tâm Y tế thành phố 

- Phối hợp rà soát và chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường 

hợp đi về từ Hải Dương. 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe các trường hợp đang cách ly 

tập trung, cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe. Phát hiện kịp thời các trường hợp có 

triệu chứng như ho, sốt, khó thở... để thực hiện cách ly tại cơ sở y tế và triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

- Chủ động hướng dẫn về chuyên môn và các biện pháp phòng, chống dịch 

cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với diễn biến thực tế của tình hình 

dịch bệnh và theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. 

4. Các cơ quan, đơn vị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tự giác thực hiện và tuyên truyền người thân trong gia đình chủ động thực hiện 

cung cấp thông tin, khai báo y tế chính xác cho địa phương và cơ sở y tế theo các 

nội dung tại mục 1 và 2 nêu trên. 

Chủ động phối hợp khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch ngay 

khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 (nếu có). 

Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                     
Gửi bản điện tử: 
- Như Kg; 
- CT, các PCT UBND thành phố; 
- TV BCĐ phòng chống Covid-19 thành phố;  
- Cổng thông tin điện tử thành phố;  
- CVP;  
- Lưu: VT.  

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế   
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