
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BỐ TRẠCH                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số:                /UBND                         Bố Trạch, ngày           tháng 8 năm 2021 

  

   
                              

                        Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  
                 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, đặc biệt 

theo Báo cáo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh về 01 trường hợp dương 

tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại xã Hải Phú. Để thực hiện các biện pháp 

truy vết các trường hợp F1, F2 và tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã: Hải Phú, Đức Trạch 

Thực hiện ngay biện pháp phong tỏa tạm thời các khu vực có liên quan đến 

trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại xã Hải Phú và các địa phương có liên quan, 

cụ thể:  

- Xã Hải Phú gồm các thôn: Thượng Hòa, Trung Hòa, Ngoại Hòa. 

- Xã Đức Trạch gồm các thôn: Thượng Đức, Đông Đức, Trung Đức, Nam Đức. 

Thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời: 24h, kể từ 18h, ngày 24/8/2021 đến 

18h, ngày 25/8/2021. 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn 

trương truy vết, kiểm soát các trường hợp F1, F2 liên quan đến trường hợp dương 

tính với SARS-CoV-2 tại xã Hải Phú; đồng thời, chủ động nâng cao cấp độ để thực 

hiện các biện pháp ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

3. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với Phòng Y tế, các địa phương có liên 

quan tổ chức thực hiện Test nhanh Covid-19 đối với các trường hợp F1 có liên quan 

đến ca dương tính tại xã Hải Phú và các trường hợp có liên quan khác, để phục vụ 

cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.  

4. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, các phòng, ban, đơn vị cấp 

huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn trương thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 theo kịch bản đã đề ra. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện nghiêm túc./. 
    

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TV BCĐ Covid-19 huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Nguyễn Ngọc Tuấn 

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 
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