
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

Số:          /CV-BCĐ 
V/v tăng cường giám sát những 

người đi từ vùng dịch trở về địa 

phương. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

Thạch Thành, ngày       tháng 7 năm 2020 

  

Kính gửi: 

- Giám đốc Trung tâm y tế huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Bộ Y tế đã có các Thông báo khẩn số 16, 

17,18 đề nghị những người đã đến những địa điểm cần được theo dõi, giám sát 

về sức khỏe (có các Thông báo gửi kèm). 

 Để thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế và làm tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh huyện yêu cầu BCĐ các xã, thị trấn, Trung tâm Y tế 

huyện triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1.  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Triển khai nội dung các Thông báo số 17, số 18 của Bộ Y tế đến thành 

viên Ban Chỉ đạo và toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn biết. 

- Chỉ đạo các tổ giám sát thôn, khu phố triển khai các hoạt động giám sát, 

đi từng ngõ, gõ từng nhà, lập danh sách quản lý, giám sát các đối tượng công 

dân đi từ vùng dịch về địa phương, các đối tượng này phải được khai báo y tế và 

được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế, đối với 

những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, báo cáo Ban Chỉ đạo xã, thị trấn để 

có biện pháp quản lý, cách ly, điều trị kịp thời. 

2. Trung tâm Y tế huyện:  Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các 

Trạm Y tế trong việc rà soát các đối tượng phải khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, 

cách ly tại nhà, cách ly tập trung; đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp diễn biến, 

tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện.  

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, Trung tâm y tế, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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