
UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,  

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BCĐ 

V/v thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

 

Tam Điệp, ngày         tháng 10 năm 2021 

Kính gửi:  
 - Trưởng các phòng, đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy Quân 

sự, phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 
- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết 

định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời 

về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ; Công văn số 2571/CV-BCĐ ngày 16/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19 

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 thành phố yêu cầu Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, 

Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

phường, xã triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:  

1. Không thực hiện xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại 

các Chốt kiểm dịch trên địa bàn và không kiểm tra Giấy chứng nhận kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 đối với người đi qua các Chốt.  

2. Các Chốt kiểm dịch tăng cường giám sát, khai báo y tế dưới mọi hình 

thức bằng bản giấy hoặc các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Hướng dẫn 

người về từ các vùng dịch cấp độ 2-3-4 khi về địa phương phải khai báo ngay với 

Trạm y tế xã, phường đồng thời thông báo với chính quyền địa phương để được 

thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp.  

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã đẩy mạnh hoạt 

động của các Tổ Covid cộng đồng nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn và ứng phó kịp 

thời đối với các nguy cơ dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng.  

4. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã thường 

xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 của các vùng trong cả nước trên 

trang Thông tin điện tử của Sở Y tế Ninh Bình: soyte.ninhbinh.gov.vn để biết và 

thực hiện.  
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Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo quy định. 

(Gửi kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và 

Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)./.  

 
 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Sở Y tế;                          (để b/c) 
- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- Lưu: BCĐ, VP, YT. 

                                                        

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN 

 
 

 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 
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