
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày        tháng 9 năm 2021 
  

V/v đẩy nhanh tiến độ truy vết, 

điều tra dịch tễ và cách ly y tế 

phòng chống dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi:  

- UBND - BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường; 

- Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã. 

 

Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã diễn biến hết 

sức phức tạp; việc thực hiện “thần tốc” truy vết, điều tra dịch tễ, cách ly y tế có 

ý nghĩa hết sức quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tuy 

nhiên, công tác này còn chậm, hiệu quả chưa cao; do nhiều nguyên nhân, trong 

đó chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, như: thiếu sự phối hợp, linh hoạt khi thực 

hiện; còn mang nặng tính thủ tục hành chính… Để khắc phục tồn tại, hạn chế 

nêu trên; Chủ tịch UBND thị xã ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban Chỉ đạo xã, phường: Chủ 

động phối hợp với ngành Y tế tổ chức khoanh vùng, điều tra dịch tễ, rà soát ở 

từng xóm/tổ, từng thôn/khu phố để truy vết “thần tốc” F1, F2; chỉ đạo Trạm Y 

tế (kể cả huy động nhân viên y tế khác, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

nhất là đội ngũ giáo viên trên địa bàn) tổ chức cách ly F2 tại nhà/nơi lưu trú 

hoặc điểm cách ly cộng đồng tự nguyện và tập trung truy vết lập danh sách F3 

theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định; tuyệt đối không để sót, để lọt đối tượng 

trên địa bàn mình quản lý.  

2. Giao Trung tâm Y tế thị xã: 

- Chỉ đạo Khoa kiểm soát bệnh tật tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ 

với UBND các xã/phường, Trạm Y tế, kể cả lực lượng y tế tình nguyện tổ chức 

thần tốc truy vết F1, F2 lấy mẫu, xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2. 

- Cung cấp ngay dữ liệu, thông tin của F1, F2 bằng hình thức nhanh nhất 

đến Phòng Y tế, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị 

xã, Công an thị xã và UBND – Ban Chỉ đạo xã/phường để phối hợp thực hiện 

ngay biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định. Đồng thời, đưa ngay F1 đến 

khu cách ly y tế tập trung do thị xã thành lập để tiếp nhận, thực hiện cách ly y tế 

tập trung theo quy định. Tăng cường chỉ đạo cán bộ y tế trong khu cách ly 

hướng dẫn người được cách ly thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống 

dịch như: “5K”, mở cửa và tạo sự thông thoáng tối đa phòng cách ly…; kiểm 

tra, giám sát nghiêm ngặt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo 

trong khu cách ly.  



- Chủ động dự trù trang thiết bị, vật tư y tế gửi trước ít nhất 01 ngày để 

Phòng Y tế phối hợp cung ứng đảm bảo tiến độ công tác phòng chống dịch. 

3. Giao Ban Chỉ huy Quân sự thị xã: 

- Thường xuyên khảo sát các cơ sở và triển khai trang thiết bị cần thiết đảm 

bảo các điều kiện cho khu cách ly tập trung; khẩn trương tham mưu thành lập các 

khu cách ly tập trung theo quy định kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh; 

hàng ngày, rà soát khả năng tiếp nhận của khu cách ly tập trung đảm bảo tiếp nhận 

ít nhất trên 150 F1; Chủ động tiếp nhận ngay đối tượng F1 do Trung tâm Y tế 

chuyển đến; bố trí khu vực cách ly y tế tạm thời F1 (trong thời gian chờ lực lượng 

Y tế lấy mẫu, xét nghiệm test nhanh/PCR), thực hiện cách ly y tế tập trung F1 ngay 

sau khi lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

- Cung cấp thông tin và cập nhật liên tục về khả năng tiếp nhận của khu 

cách ly y tế tập trung do thị xã thành lập (kể cả số lượng phòng trống, giường 

trống của mỗi phòng…) gửi về Trung tâm Y tế thị xã để phối hợp, tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc điều phối F1 đến cách ly tập trung phù hợp với yếu tố dịch 

tễ, số lượng F1. Chú trọng cung cấp khẩu phần ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng và an 

toàn thực phẩm cho người được cách ly. 

4. Giao Công an thị xã đảm bảo lực lượng kịp thời phối hợp Trung tâm Y 

tế thị xã tổ chức truy vết “thần tốc” F1, F2 có hiệu quả cao nhất; nhất là các 

trường hợp F0, F1 có lịch trình và sinh hoạt phức tạp; đồng thời bố trí lực lượng 

kịp thời theo đề nghị của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã để quản lý các khu cách ly 

tập trung, nhất là trường hợp chưa hoàn thiện thủ tục hành chính theo quy định. 

5. Giao Phòng Quản lý đô thị bố trí kịp thời phương tiện vận tải để Trung 

tâm Y tế phục vụ vận chuyển F1 đến khu cách ly; trong đó, bố trí 01 xe ô tô (07 

chỗ) trực 24/24h để Trung tâm Y tế chủ động bóc tách F1 đi cách ly tập trung 

ngay sau khi có kết quả truy vết và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trung 

tâm Y tế yêu cầu. 

6. Giao Phòng Y tế bố trí đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ công tác 

phòng chống dịch theo yêu cầu của Trung tâm Y tế đúng quy định pháp luật; kịp 

thời tham mưu Ban Chỉ đạo thị xã phê duyệt các trường hợp phải áp dụng biện 

pháp cách ly y tế tập trung theo đúng quy định pháp luật. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Thành viên BCĐ 

phòng chống dịch COVID-19 thị xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch thị xã; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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