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ỦY BAN NHÂN DÂN
 

XÃ DƯƠNG PHONG
 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-YT 

V/v triển khai một số nhiệm 

vụ cần thiết sau ca F0 tại 

Thành phố Bắc Kạn  

Dương Phong, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể xã; 

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

 - Các đồng chí Bí thư chi bộ và Tổ Covid-19 các thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 1473/UBND-VP ngày 18/7/2021 của UBND huyện 

Bạch thông về việc  triển khai một số nhiệm vụ cần thiết sau ca F0 tại Thành phố 

Bắc Kạn.  

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ 

Covid-19 cộng đồng và các chi bộ, các thôn trên địa bàn xã thực hiện một số nội 

dung sau: 

- Khẩn trương rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần với trường hợp F0 tại 

thành phố Bắc Kạn, đến tại trạm y tế xã khai báo y tế (nếu có). 

- Rà soát nhanh và các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi F1 (tên 

là Đào Phi Long là nhân viên của tiệm tóc Huỳnh tây) có đến ăn cơm giao lưu tại 

nhà của ông Chu thế Ước, Bản chàn vào hồi 20 giờ 30 đến 22 giờ 30 ngày 

16/7/2021, để cách li y tế theo quy định.  

- Các trường hợp có quyết định các ly của UBND xã 14 ngày và các trường 

hợp sau các ly tập trung tự theo dõi sức khỏe tại gia đình 7 ngày, phải tuyệt đối 

tuân thủ theo quy định của Bộ y tế về hướng dẫn cách ly và tự theo dõi sức khỏe. 

- Các chi bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Tổ Covid-19 cộng đồng 

các thôn chủ động phát huy vai trò trách nhiệm với các nhiệm vụ được phận công. 

- Các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên 

truyền đến đoàn viên, hội viên và vận động nhân dân thực hiện tốt thông điệp 

“5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) 

của Bộ Y tế.   
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Đề nghị các thành viên BCĐ xã, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ Covid 

cộng đồng các thôn và các thành phần liên quan nghiêm túc thực hiện theo 

nhiệm vụ đã phân công./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

-  Bí thư chi bộ;  

- Tổ Covid-19 các thôn; 

Gửi bản điện tử: 

- TT ĐU, HĐND xã; 

- BCĐ phòng chống Covid-19 xã; 

-  MTTQ, các đoàn thể;  

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 
 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Bế Xuân Trường 
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