
UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÀ TRUNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /CĐ-UBND                          Hà Trung, ngày      tháng 8 năm 2021 
    

 
CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc rà soát, truy vết các trường hợp liên quan  

đến ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực và huyện Nga Sơn  
 

                      

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG điện: 

 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm liên quan đến 02 ổ 

dịch Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực và huyện Nga Sơn; Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt, thực 

hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện, đặc biệt là Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 

của Chủ tịch UBND huyện. 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức rà soát, truy vết các 

trường hợp liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực và huyện 

Nga Sơn. 

 Thời gian tính để truy vết: từ ngày 15/8/2021 đến nay. 

- Báo cáo kết quả cụ thể (danh sách các trường hợp F1, F2, F3 và yếu tố dịch 

tễ có liên quan) về UBND huyện trước 23 giờ 00 ngày 30/8/2021. 

Nếu quá thời gian trên, đơn vị nào không báo cáo thì đồng chí Chủ tịch 

UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.    

 3. Giao Giám đốc Trung tâm VHTT,TT&DL huyện tổ chức ngay và liên tục, 

thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của huyện và xã, thông tin lưu động để 

bà con Nhân dân các địa phương biết và chủ động đến Trạm Y tế xã, thị trấn khai 

báo y tế. 

4. Giao Trung tâm Y tế chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn khẩn trương tiếp 

nhận, phân loại các trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ của 2 ổ dịch trên, đề 

xuất biện pháp cách ly y tế theo quy định; khẩn trương lấy mẫu test nhanh và xét 

nghiệm RT-PCR cho các trường hợp F1, F2 theo quy định. 

5. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan 

khẩn trương khởi động ngay khu cách ly tập trung của huyện tại trung đoàn 27 để tổ 

chức cách ly tập trung các trường hợp có liên quan.  
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6. Các nội dung không đề cập tại Công điện này, thực hiện theo các văn 

bản trước đây của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, Thủ trưởng các 

ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và 

Nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 
 
 
 

Nơi nhận:                                                         
- Như trên; 

- Sở Y tế (để b/c);  

- TTr.HU, TTr.HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid -19 huyện; 

- Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức, đoàn thể; 

- Hội doanh nghiệp huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Long 
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