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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày        tháng  3 năm 2022 

    

 

Kính gửi:  
- Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Căn cứ Văn bản số 625/UBND-THVX ngày 02/03/2022 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Văn bản số 409/SYT-NVYD ngày 22/02/2022 của Sở Y tế tỉnh Tuyên 

Quang về việc hướng dẫn cách ly, quản lý F1, F0 tại nhà và thực hiện Thông báo 
số 17/TB-UBND ngày 20/02/2022; 

Hiện nay qua công tác kiểm tra và phản ánh vẫn còn một số xã thực hiện 
chưa nghiêm công tác cách ly, quản lý F1, F0, để F1, F0 đi ra ngoài cộng đồng gây 

nguy cơ lây lan, bùng phát dịch tại cộng đồng. 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, triển khai và thực hiện nghiêm các quy 
định về Cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-

19 (F1) và Cách ly đối với các ca bệnh COVID-19 (F0) theo đúng hướng dẫn của 
Sở Y tế tại mục 1 và mục 2 Văn bản số 409/SYT-NVYD ngày 22/02/2022 về việc 

hướng dẫn cách ly, quản lý F1, F0 tại nhà. 

(Có văn bản và hướng dẫn gửi kèm theo) 

- Chỉ đạo Tổ COVID cộng đồng có trách nhiệm theo dõi, quản lý hộ gia 
đình có điều trị F0 tại địa bàn được phân công, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện 

theo đúng văn bản chỉ đạo và hướng dẫn hiện hành.  

- Cân đối lực lượng cán bộ, công chức xã, lực lượng Dân quân, Công an xã 

hỗ trợ Trạm y tế, tổ COVID cộng đồng hướng dẫn xét nghiệm, khai báo y tế, cách 
ly, phong tỏa… 

- Tuân thủ nghiêm các quy trình và cập nhật hướng dẫn mới về tổ chức việc 
cách ly y tế với các ca bệnh COVID-19 (F0) và những người tiếp xúc gần (F1) 
phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, đơn vị. 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự giác thực hiện tốt 5K + 
vắc xin + công nghệ; phát động và chỉ đạo phát huy tốt vai trò của các tổ chức 
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chính trị - xã hội, người dân, đặc biệt là các Tổ COVID cộng đồng trong công tác 
phòng, chống dịch. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế  

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc 

thực hiện cách ly, quản lý F1 và điều trị F0 tại nhà trên địa bàn các xã, thị trấn, 
đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá diễn biến tình hình dịch để tham 
mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện và Ủy ban nhân 

dân huyện để chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. 

3. Công an huyện 

Chỉ đạo lực lượng công an trên địa bàn huyện tăng cường tuần tra, kiểm 
soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại văn bản này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện;  
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện; 
- Chánh VP, Phó CVPTH; 
- Lưu: VT, PYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Hà Thị Minh Quang 
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