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V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid -19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

P. Nguyễn Thị Minh Khai, ngày 23 tháng 11 năm 2021 

   

Kính gửi:   - Các Thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid –

19  phường Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ kiểm tra liên ngành về 

việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

- Các tổ trưởng tổ dân phố, các Tổ Covid cộng đồng. 

 
Thực hiện Công văn số 7850/UBND-VXNV ngày 22/11/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Để đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm 

nhập và lây lan trên địa bàn. Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai 

đề nghị các Thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid –19  phường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các tổ trưởng tổ dân phố, các Tổ Covid cộng 

đồng tuyên truyền và giám sát nhân dân thực hiện tốt các nội dung sau:  

- Nắm chắc, cập nhật kịp thời danh sách công dân của địa phương đang học 

tập, công tác, lao động tại các tỉnh, thành phố khác và các hộ gia đình khi người 

thân có kế hoạch trở về địa bàn phường thì phải thông báo trước cho chính 

quyền địa phương để chủ động quản lý phòng, chống dịch, thực hiện khai báo y 

tế ngay tại Trạm Y tế phường. 

- Yêu cầu mọi công dân của địa phương đi, về trong thời gian 72 giờ từ 

ngoài tỉnh, nhất là từ các khu vực có dịch phải khai báo y tế tại Trạm Y tế 

phường hoặc khai báo điện tử trên PC-Covid (mục khai báo di chuyển nội địa), 

nếu có các biểu hiện nghi ngờ về sức khỏe thì phải báo ngay cho cơ sở y tế và 

thực hiện xét nghiệm ngay.  

- Giám sát nghiêm việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo đúng hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục rà soát triệt để người trên 18 tuổi chưa tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 (trừ người chống chỉ định tiêm); vận động người dân đi tiêm vắc xin, 

đặc biệt những người trên 50 tuổi và người mắc bệnh nền phải được tiêm ngay. 

- Yêu cầu người dân khi tổ chức các đám hiếu, hỷ phải thực hiện theo quy 

định báo cho chính quyền địa phương biết, nếu thông báo/mời người ở các tỉnh, 

thành phố khác thì khuyến khích xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi vào địa bàn 

phường. 



- Tăng cường hoạt động của các tổ tuần tra, kiểm tra việc thực hiện các 

biện pháp phòng dịch của người dân, hộ gia đình, kiên quyết xử lý nghiêm 

trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch. 

- Nhắc nhở người dân thực hiện, cài đặt PCCovid/SSKĐT cho điện thoại 

thông minh phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các thành phần có 

liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT ĐU, UBND phường; 

- Như kính gửi; 

Gửi bản giấy: 

- Các tổ dân phố, tổ Covid cộng đồng; 

- Công an, trạm Y tế phường; 

- Lưu: VP./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Hải 
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