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                   Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 2478/UBND-VXNV ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn, về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. 

Theo báo cáo của ngành Y tế, hiện nay có 02 trường hợp là công dân thôn Nà Duồng, 

thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn là F1 của bệnh nhân Covid-19 tại 

tỉnh Hà Nam. Qua rà soát, 02 trường hợp trên đã tiếp xúc gần với 15 người (F2), 

đồng thời các trường hợp F2 đã tiếp xúc với một số trường hợp khác (F3)… 

Để thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban 

nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, kích 

hoạt đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần cao nhất ở 

tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, 

mất cảnh giác; chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống phòng, chống dịch có thể 

xảy ra, trong đó thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực 

hiện nghiêm túc khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 theo hướng dẫn tại Công 

văn số 1195/SYT-NVY ngày 02/5/2021 của Sở Y tế (gửi kèm văn bản này), nhất 

là những người đã đến các vùng có dịch Covid-19 (Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà 

Nội…) và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Khuyến cáo người dân không ra ngoài địa bàn thành phố, nhất là không đến 

các địa phương có dịch nếu không thật sự cần thiết. 

- Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa 

bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, 

các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người; thực hiện tốt thông 

điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo Y tế). 

- Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông 

người, giữ khoảng cách nơi công cộng; người có dấu hiệu ốm, sốt phải liên hệ 

ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất (hoặc bác sỹ) để được tư vấn và thực hiện các 

biện pháp y tế theo quy định. 

- Phối hợp thực hiện truy vết các trường hợp được thông báo có tiếp xúc gần 
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với ca nghi ngờ nhiễm bệnh.   

- Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các vi phạm.  

2. Trung tâm Y tế 

- Phối hợp với các địa phương tập trung lấy mẫu và xét nghiệm ngay đối với 

02 trường hợp F1 và các trường hợp F2, F3 có tiếp xúc gần thường xuyên với F1 từ 

ngày 26/4/2021; thực hiện theo dõi, cách ly y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tổ chức giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm ngay đối với các trường hợp có triệu 

chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh có tiếp xúc với 

các F1, F2, F3 nêu trên và các trường hợp nguy cơ khác đi về từ vùng có dịch; giám 

sát trên diện rộng để kịp thời phát hiện nguồn lây, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt 

để các ổ dịch (nếu có) và triển khai áp dụng các quy trình, phác đồ điều trị hiệu quả. 

3. Chủ tịch UBND các xã, phường nắm chắc tình hình, chủ động quyết định 

hình thức hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động tập trung đông người trên địa bàn 

phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch.  

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã, phường chỉ đạo tiếp tục 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an 

toàn trường học.  

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường 

tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tuân thủ các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh và tích cực tham gia phòng, chống dịch. 

6. Trung tâm Y tế theo dõi sát tình hình và chủ động tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT. 

Gửi bản giấy: 

- Ban CHQS thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
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