
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  

Số:            /UBND-VX  Đăk Hà, ngày       tháng      năm   
  

V/v triển khai các biện pháp 

cấp bách, đáp ứng ca Covid-19 

cộng đồng 

 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3802/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai các biện pháp cấp bách, đáp ứng ca 

Covid-19 cộng đồng. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tiếp tục truy vết thần tốc các đối tượng F2, F3, áp dụng biện pháp phòng 

chống dịch phù hợp, không bỏ sót các đối tượng tiếp xúc. 

- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm diện rộng, khẩn trương tham mưu 

Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định và tổ chức thực hiện thiết lập cách 

ly y tế vùng có dịch COVID-19 (diện hẹp, nếu cần thiết); triển khai Phương án 

cách ly y tế vùng có dịch và áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng phù 

hợp để phòng chống dịch COVID-19. 

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, 

chặt chẽ các nội dung quy định về cách ly tại nhà/nơi lưu trú, theo dõi sức khỏe 

tại nhà sau cách ly tập trung, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đảm bảo không phát 

sinh các trường hợp tiếp xúc gần nếu đối tượng dương tính với SARS-CoV-2. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Khẩn trương phối hợp với Trung tâm y tế huyện tiếp tục công tác điều 

tra, xác minh, truy vết các trường hợp F2, F3 và triển khai các biện pháp phòng, 

chống theo quy định. 

- Huy động cả hệ thống chính trị, các Tổ công tác cộng đồng phòng chống 

dịch bệnh triển khai quyết liệt, thường xuyên hơn nữa phương châm “đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, quản lý chặt chẽ các hộ gia đình, nắm chắc 

thông tin của từng người dân, phát hiện ngay người về địa bàn từ các tỉnh, thành 

phố đang có ca COVID-19 cộng đồng hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh thông tin 

ngay cho chính quyền địa phương triển khai biện pháp phòng chống kịp thời. 

- Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực 

hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ các nội dung quy định về cách ly tại nhà/nơi lưu trú, 

theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly tập trung, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đảm 

bảo không phát sinh các trường hợp tiếp xúc gần nếu đối tượng dương tính với 
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SARS-CoV-2; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng 

chống dịch. 

- Chuẩn bị lực lượng và phương tiện để đưa đón công dân của xã, thị trấn 

thuộc đối tượng cách ly tập trung về các khu cách ly của huyện (nếu có). 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm 

vụ, tập trung nguồn lực, triển khai ngay các nhiệm vụ được giao theo Quy chế 

làm việc và Phương án cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 huyện1; quyết tâm khống chế, kiểm soát dịch 

COVID-19, không để lây lan, bùng phát trên địa bàn huyện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN và các Đoàn thể huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 

                                           
1 Quyết định số 94/QĐ-BCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 huyện Đăk Hà về việc ban hành Phương án cách ly y tế 

vùng có dịch COVID-19 trên địa bàn huyện ĐăkHà. 
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