
   ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THỊ XÃ BA ĐỒN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

        Số:          /UBND                               Ba Đồn, ngày          tháng          năm 2020 
V/v rà soát, thực hiện cách ly y tế  

người từ Đà Nẵng về Quảng Bình 

 

      Kính gửi:  

    - Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 thị xã; 

    - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã; 

    - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã;  

    - UBND các xã, phường. 

  

Thực hiện Công văn số 1288/UBND-KGVX ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc rà soát, thực hiện cách ly y tế người từ Đà Nẵng về Quảng 

Bình, để ngăn chặn kịp thời sự lây lan dịch bệnh, thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Ban Chỉ 

đạo phòng, chống Covid -19 thị xã, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn 

thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống  dịch bệnh Covid -19 thị xã 

- Chỉ đạo các thành viên của Ban Chỉ đạo thị xã tập trung thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thị xã. 

- Chỉ đạo ngành y tế thị xã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, cơ số thuốc, hóa 

chất, trang thiết bị y tế sẳn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện việc rà soát, giám sát 

những người từ Thành phố Đà Nẵng về tại địa phương từ ngày 18/7/2020 đến nay; 

yêu cầu những trường hợp này khai báo y tế và kịp thời cách ly tại nhà hay nơi cư 

trú; cách ly tập trung các trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân nói trên. 

2. Phòng Y tế thị xã (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) 

- Tiếp tục tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 

thị xã các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 

trên địa bàn thị xã.  

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn thị xã phối hợp chặt chẽ với UBND các 

xã, phường khẩn trương thực hiện việc rà soát, giám sát những người từ Thành phố 

Đà Nẵng về tại địa phương từ ngày 18/7/2020 đến nay; yêu cầu những trường hợp 

này khai báo y tế và kịp thời cách ly tại nhà hay nơi cư trú; cách ly tập trung các 

trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân nói trên. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, 

cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế sẳn sàng phục vụ cho công tác phòng 

chống dịch. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ 

đạo, UBND thị xã; Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức 

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và UBND các xã, phường. 



- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo dịch về Ban Chỉ đạo thị xã để tổng hợp 

báo cáo cho UBND thị xã, Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. 

3. Trung tâm Y tế thị xã 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban 

ngành cấp xã khẩn trương thực hiện việc rà soát, giám sát những người từ Thành 

phố Đà Nẵng về tại địa phương từ ngày 18/7/2020 đến nay; yêu cầu những trường 

hợp này khai báo y tế và kịp thời cách ly tại nhà hay nơi cư trú; cách ly tập trung 

các trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân nói trên trên 14 ngày. 

- Tổ chức giám sát đúng quy định, thực hiện việc lấy mẫu đối với những 

trường hợp có các triệu chứng sốt, ho, khó thở để gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

để xét nghiệm SARS-CoV-2. 

- Hàng ngày thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình dịch bệnh Covid - 

19 về Ban Chỉ đạo thị xã (qua cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng Y tế) để 

tổng hợp báo cáo cho UBND thị xã, Sở Y tế theo quy định. 

4. Đài Truyền thanh- Truyền hình thị xã 

 - Phối hợp với ngành y tế thị xã, các ban ngành liên quan để thông tin chính 

xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên hệ thống truyền thông thị xã để 

người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ 

quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang. 

 - Tăng cường thời lượng phát sóng các bản tin về tình hình dịch bệnh Covid - 

19 trên hệ thống truyền thông thị xã. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 - Chỉ đạo các cơ quan ban ngành cấp xã khẩn trương ra khẩn trương rà soát, 

giám sát những người từ Thành phố Đà Nẵng về địa phương từ ngày 18/7/2020 đến 

nay; yêu cầu những trường hợp này khai báo y tế và kịp thời cách ly tại nhà hay nơi 

cư trú; cách ly tập trung các trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân nói trên. 

 - Lập danh sách các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 416 - nam 57 

tuổi sinh sống tại quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng và bệnh nhân 418 - nam, 

61 tuổi, sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng cả 02 

bệnh nhân này được xác định dương tính với SARS-CoV-2, đang được điều trị tại 

Bệnh viện Đà Nẵng, gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Phòng Y tế (gửi 

bản mềm qua địa chỉ Email: themanhpyt@gmail.com hoặc 

phongyte.txbd@gmail.com) để tổng hợp báo cáo UBND thị xã và Sở Y tế. 

 - Chỉ đạo các đơn vị truyền thông cấp xã thực hiện thông tin tình hình dịch 

bệnh Covid - 19 trên hệ thống truyền thông xã, phường để người dân chủ động thực 

hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý 

hoang mang. 

 6. Các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn  

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để phối hợp chặt chẽ với các 

đơn vị Y tế, Công an, Quân sự  thị xã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

Covid- 19 trên địa bàn thị xã. 



 - Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình đi từ Thành phố Đà Nẵng về địa 

phương và kịp thời cách ly tại nhà hay nơi cư trú; cách ly tập trung các trường hợp 

có tiếp xúc với các bệnh nhân nói trên trên 14 ngày. Nếu để xảy ra việc cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình không thực hiện 

khai báo y tế và kịp thời cách ly tại nhà hay nơi cư trú; cách ly tập trung các trường 

hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân nói trên, để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, thì 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

- Hàng ngày thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình dịch bệnh Covid - 

19 về Ban Chỉ đạo thị xã (qua cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng Y tế) để 

tổng hợp báo cáo cho UBND thị xã, Sở Y tế theo quy định. 

 7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã 

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình đi từ Thành phố Đà Nẵng về địa 

phương và kịp thời cách ly tại nhà hay nơi cư trú; cách ly tập trung các trường hợp 

có tiếp xúc với các bệnh nhân nói trên trên 14 ngày.  

 - Nếu để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ 

quan, đơn vị mình không thực hiện khai báo y tế và kịp thời cách ly tại nhà hay nơi 

cư trú; cách ly tập trung các trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân nói trên, để 

dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu hoàn 

toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, Chủ 

tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;                                                                                        
- Sở Y tế;                                                                                         

- TT Thị ủy; TT HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, YT.                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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