ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1316 /UBND - VP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lập Thạch, ngày10 tháng 8 năm 2020

V/v tăng tốc truy vết, quản lý các
trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày
01/7/2020 đã trở về địa phương

Kính gửi:
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 6047/UBND – VX1 ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh
về việc tăng tốc truy vết, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020
đã trở về địa phương (có văn bản kèm theo). UBND huyện yêu cầu:
1. UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan tăng tốc hơn
nữa việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến, lưu trú tại
thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến 28/7/2020 đã trở về địa phương trên
mọi phương tiện; yêu cầu các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp tiếp
xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ cao theo các thông
báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, xét
nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện
trên và UBND tỉnh tại văn bản số 5876/UBND – VX1 ngày 31/7/2020.
2. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn
tăng tốc hơn nữa việc truy vết, xác minh tất cả các trường hợp đến, lưu trú tại
thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến 28/7/2020 đã trở về địa phương trên
mọi phương tiện; thực hiện việc xét nghiệm đối với các ca bệnh để phát hiện, xử
lý kịp thời.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán
triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- TT HU, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND huyện (c/đ);
- Như kg (t/h);
- Lưu VT.
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