
 

 

 
 

 
 

 

UBND  HUYỆN YÊN MÔ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 
 

Số:             /BCĐ 
       

V/v Tăng cường phối hợp quản lý trong 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          

        Yên Mô, ngày        tháng        năm 2020 

 

 

Kính gửi:     

 

                   - Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

                   - Trung tâm Y tế huyện;  

                     - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn. 

 

 

Căn cứ Công văn số 704/SYT-NVY ngày 13/3/2020 của Sở Y tế Ninh Bình về 

việc tăng cường phối hợp quản lý trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

Để tăng cường công tác phối hợp quản lý, nắm bắt tình hình các trường hợp 

cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện (BCĐ huyện) yêu cầu: 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu báo cáo UBND tỉnh các trường 

hợp là người nước ngoài được đưa vào cách ly tập trung trên địa bàn huyện; thông báo 

cho địa phương nơi công dân cư trú (đối với các trường hợp đưa vào cách ly tập trung tại 

huyện nhưng không cư trú hoặc tạm trú trên địa bàn huyện).   

2. Trung tâm Y tế huyện chủ trì tham mưu cho UBND huyện, BCĐ huyện tổ 

chức cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện theo đúng quy 

định; thống kê, tổng hợp và báo cáo kịp thời các trường hợp cách ly tập trung về 

BCĐ huyện và Sở Y tế. Chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn lập danh sách các trường 

hợp đã hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Ninh Bình và các tỉnh thành phố trên cả nước 

đã trở về địa phương để tiếp tục quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe; nếu phát hiện 

trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, khó thở…) lập tức thông báo 

cho Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để thực hiện công tác 

phòng chống dịch theo quy định và báo cáo danh sách khi có yêu cầu.  

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ phối hợp và triển khai thực hiện những nội dung tại Công văn số 

704/SYT-NVY của Sở Y tế Ninh Bình; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế 

trong việc phát hiện sớm, cách ly, theo dõi các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh/các 

trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, khó 

thở…) trên địa bàn để thông báo và phối hợp thực hiện ngay các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định. 

Trên đây là một số nội dung tăng cường phối hợp quản lý trong phòng chống 

dịch bệnh Covid-19, BCĐ huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ đạo phòng, 



chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nội dung Công văn này 

và báo cáo về BCĐ huyện (gửi qua Phòng Y tế để tổng hợp báo cáo). 

(Gửi kèm Công văn số 704/SYT-NVY ngày 13/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Ninh 

Bình )./. 

 
Nơi nhận:; 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Lưu VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO  

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

 

       PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Trọng Thứ 
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