
UBND HUYỆN BẢO YÊN 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,CHÓNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BCĐ-VP Bảo Yên, ngày        tháng 5  năm 2021 

V/v rà soát các trường hợp đến/trở 

về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung 

ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh 
 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Theo thông tin từ Bộ Y tế, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đến chiều 

ngày 05/5/2021 đã ghi nhận 14 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2; để 

kịp thời ngăn chặn và hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch 

UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Khẩn trương tổ chức rà soát tất cả những trường hợp công dân, bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh đến 

học tập, liên hệ công tác tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung ( 

Đông Anh, Hà Nội ) từ ngày 15/4/2021 lập danh sách gửi về Trung tâm Y tế làm 

đầu mối tổng hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống COVID - 19 huyện 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các xã, thị trấn: Thông tin, rà soát, 

thống kê người dân trên địa bàn đã từng đến/trở về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung 

ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh hoặc các cơ sở trực thuộc Bệnh viện Nhiệt đới 

Trung ương từ ngày 15/4/2021 đến nay; tổng hợp báo cáo Trung tâm Y tế huyện để 

kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 Chỉ đạo lực lượng công an xã, trưởng các thôn bản, tổ dân phố, tổ công tác 

tự quản tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các trường 

hợp trở về từ vùng dịch hoặc du khách đến hoặc di chuyển qua các vùng có dịch 

bệnh để thông tin cho ngành y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

 3. Trung tâm Y tế huyện: Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 cho các trường hợp đã từng khám, chữa bệnh, công tác, 

học tập... tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà 

Nội hoặc các cơ sở trực thuộc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương theo quy định. 

 Căn cứ nội dung văn bản, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Tô Ngọc Liễn 

 


		2021-05-07T11:15:09+0700


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-05-07T14:31:41+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-05-07T14:31:50+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-05-07T14:31:57+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




