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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND phường - Chỉ huy trưởng Trung tâm 

 Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường Nguyễn Thị Minh Khai 

 

Ngày 02/01/2022, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 

phường Nguyễn Thị mih Khai nhận được Báo cáo số 01/BC-TrYT ngày 

02/01/2022 của Trạm Y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai về kết quả giám sát 

phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến ca bệnh F0 Nông Văn Hơn tại tổ 17, 

Fo Nguyễn Khắc Hùng  tạm trú tại tổ 11, Fo Hoàng Mùi Liu tạm trú tại tổ 12  
phường Nguyễn Thị Minh khai. Sau khi hội ý Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 

dịch COVID-19 phường Nguyễn Thị Minh Khai, ông Phạm Ngọc Hải - Chủ tịch 

UBND phường, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 

phường Nguyễn Thị Minh  Khai kết luận, chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Phong tỏa toàn bộ nhà ở bệnh nhân F0  Nông Văn Hơn , địa chỉ tại Tổ 

17, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn đến khi đủ 07 ngày kể 

từ ngày đưa F0 đi cách ly. 

1.1 Phong tỏa toàn bộ nhà ở bệnh nhân F0  Nguyễn Khắc Hùng  , địa chỉ  

Trung tâm dậy lái xe  tại Tổ 11, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc 

Kạn đến khi đủ 07 ngày kể từ ngày đưa F0 đi cách ly. 

1.2. Phong tỏa toàn bộ nhà ở bệnh nhân F0  Hoàng Mùi Liu, địa chỉ tại 

Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn đến khi đủ 07 ngày 

kể từ ngày đưa F0 đi cách ly. 

2. Giao Trạm Y tế phường. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện phun khử 

khuẩn tại những nơi mà F0, F1 đã đi đến. 

- Tập trung truy vết những trường hợp đã tiếp xúc với F0, F1; hướng dẫn 

cách ly, quản lý, giám sát F1, F2 theo quy định; phối hợp tổ chức lấy mẫu xét 

nghiệm công dân thuộc khu vực phong tỏa và các trường hợp liên quan.  

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại khu vực phong tỏa. 

3. Giao Công an, Ban Bảo vệ dân phố phường: Chủ động bố trí lực lượng 

trực tại khu vực phong tỏa. 

4. Yêu cầu các Tổ dân phố, Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng: 



Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền đến người dân trên địa 

bàn quản lý nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh và báo cáo chính quyền 

những trường hợp người dân từ nơi khác trở về địa phương. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể phường: 

Thực hiện công tác tuyên truyền và hỗ trợ khu vực phong tỏa khi cần thiết. 

6. Yêu cầu các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-

19 phường: 

- Bám sát địa bàn đã được phân công phụ trách. 

- Chủ động cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh để báo cáo Chỉ huy 

trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường. 

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường, Chỉ huy 

trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường Nguyễn Thị 

Minh khai, đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện.   

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- TT. Đảng ủy, HĐND phường (b/c); 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- MTTQ và các hội, đoàn thể phường; 

- Công an, Trạm y tế phường BBVDP; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 phường; 

- Thành viên TTCH PCD phường; 

Gửi bản giấy: 

- Các Tổ dân phố, tổ covid cộng đồng (t/h); 

- Các công dân tại khu vực phong tỏa; 

- Lưu VP + TYT + VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Hải 
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