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V/v Tăng cường triển khai thực hiện 

một số biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19  

Tam Điệp, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Trưởng Công an thành phố; 

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Trưởng Phòng Y tế thành phố; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 
 

 

Thực hiện Công văn số 227/UBND-VP6 ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19; Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành 

phố đã được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai khẩn trương, tích cực, 

hiệu quả, cùng với sự tham gia hưởng ứng của Nhân dân nên hình hình Covid-19 

trên địa bàn đang được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực, khẩn 

trương, quyết liệt của các ngành Y tế, Quân đội, Công an và các phường, xã. 

Tuy nhiên, hiện nay đã có nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước có ca bệnh 

nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 

biến hết sức phức tạp và khó lường. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND thành phố yêu 

cầu Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Trưởng Phòng Y tế 

thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Chủ tịch UBND các 

phường, xã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố. Yêu cầu người dân 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế, nhất là thực hiện thông điệp 5K; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, tại 

nơi công cộng; không tụ tập đông người, hạn chế tổ chức các sự kiện, giữ khoảng 

cách khi tiếp xúc. Tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, trách nhiệm của 

người đứng đầu để xảy ra sai phạm. 

2. Phòng Y tếthành phố 

-  Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung đối với các trường hợp về 

Tam Điệp từ các vùng dịch, địa phương có ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong 

cộng đồng. 

- Tiếp tục rà soát, chuẩn bị các khu cách ly tập trung ở các trường Mầm non 

và khách sạn đủ điều kiện để làm khu cách ly tập trung và khu cách ly tập trung 

theo yêu cầu.  



3. Trung tâm Y tế thành phố 

- Chủ trì, hướng dẫn Công an thành phố, UBND và Trạm Y tế các phường, 

xã khẩn trương rà soát, truy vết, cách ly, xét nghiệm các trường hợp F1, F2, F3 trên 

địa bàn theo quy định; đồng thời sàng lọc, hướng dẫn áp dụng các biện pháp cách 

ly, giám sát y tế phù hợp đối với từng loại trường hợp, bảo đảm chặt chẽ. 

+ Tiếp tục xác định đối với những trường hợp bệnh nhân, người chăm sóc 

bệnh nhân đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ 

ngày 14/4/2021 đến nay trở về địa phương. Coi các trường hợp này như F1. 

+ Đối với những trường hợp bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân, học 

viên, nhân viên y tế đã đến khám, điều trị, học tập và làm việc tại Bệnh viện K cơ 

sở 3 Tân triều từ ngày 17/4/2021 đến nay trở về địa phương. Coi các trường hợp 

này như F1. 

- Chủ động rà soát, mua sắm đủ trang thiết bị phòng hộ, vật tư, thuốc, hóa chất 

tại Trung Tâm Y tế, đảm bảo cấp cứu thường trực 24/24h trong phòng, chống dịch và 

thời gian tổ chức bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục vận 

động các cơ sở lưu trú đăng ký làm cơ sở cách ly tự nguyện theo yêu cầu cho đối 

tượng cách ly tập trung khi có nhu cầu. 

5. UBND các phường, xã 

- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn. Chỉ đạo tăng cường, khẩn trương rà soát, truy vết, quản lý, cách ly các 

trường hợp F1, F2, F3. trên địa bàn theo quy định./. 
 

Nơi nhận:         

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy;  (để b/c) 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 

thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hoàng Mạnh Hùng 
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