
UBND HUYỆN BÌNH GIA 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /CV-BCĐ Bình Gia, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v thực hiện tăng tốc truy vết các 

trường hợp về từ vùng dịch tễ và 

quản lý, giám sát người đang áp 

dụng các hình thức cách ly  

 

   

Kính gửi:   

  - Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 huyện; 

  - Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Thông báo số 238/TB-VPCP, ngày 08/8/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

về phòng, chống dịch Covid-19; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 huyện Bình Gia yêu cầu các ngành thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-

19 huyện Bình Gia, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung 

sau: 

1. Tiếp tục thần tốc truy vết các trường hợp về địa phương từ Đà Nẵng, đi 

qua các điểm nóng về dịch tễ tại các thông báo khẩn của Bộ Y tế và tại các vùng 

dịch tễ tại Đình Lập, Lạng Sơn; duy trì các tổ công tác đi từng ngõ, gõ từng nhà, 

rà từng đối tượng để phát hiện sớm và áp dụng biện pháp phù hợp đối với các 

trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; thiết lập hệ thống thông tin hai chiều, giao việc 

thống kê các trường hợp được phát hiện tại cộng đồng. Trung tâm y tế theo hệ 

thống từ xã báo cáo về huyện và tổng hợp, báo cáo Sở Y tế, UBND huyện theo 

quy định. 

2. Tổ chức thực hiện cách ly các trường hợp về từ vùng dịch tễ theo hướng 

dẫn chuyên môn đồng thời tổ chức tốt việc quản lý, giám sát việc tuân thủ cách ly 

của các trường hợp nêu trên; các ngành, UBND các xã, thị trấn cử lực lượng tổ 

chức giám sát cách ly; vận động cá nhân, các hộ gia đình nghiêm túc thực hiện 

cách ly, hỗ trợ gia đình trong việc khắc phục khó khăn do không được ra nơi công 

cộng trong thời gian thực hiện cách ly. 

Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Hoàng Nam  
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