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        Số:   01  /UBND- VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                         
           
             Yết Kiêu, ngày   19  tháng   01  năm 2021

V/v tiếp  tục đẩy mạnh công tác phòng
 chống Dịch bệnh và điều trị F0 trên
          địa bàn xã Yết Kiêu

Kính gửi: -Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 xã;
-Trạm y tế xã;
-Các ông( bà ) trưởng phó thôn.

           
             

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Công 
văn số 4037/UBND-VP ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng 
cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực 
hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn số 4320/HD- SYT ngày 
30/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc quản lý, điều trị người nhiễm 
COVID-19 (F0) tại nhà, nơi lưu trú

Căn cứ Công văn số 20/UBND- VP, ngày 14/01/2021 của UBND huyện Gia 
Lộc về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid 19 và thực hiện điều trị 
F0;

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo phù hợp 
với diễn biến dịch bệnh thực tế tại địa bàn xã, UBND xã yêu cầu Ban chỉ đạo, Trạm 
y tế, các ông (bà ) trưởng phó thôn làm tốt một số công việc sau

1. Thành viên Ban chỉ đạo phối hợp với Trạm Y tế, các ngành, đoàn thể và  
các cơ sở thôn thực hiện việc kiểm soát dịch bệnh theo đúng quy định.
             -Tiếp tục việc kiểm soát những người về từ các tỉnh, thành phố có dịch theo 
hướng dẫn tại Công văn số 4037/UBND-VP ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 
trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.
            - Thực hiện việc quản lý, điều trị F0 tại nhà theo Hướng dẫn số 4320/HD-
SYT ngày 30/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc quản lý, điều trị người 
nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà, nơi lưu trú.
             2.Trạm y tế xã tham mưu cho UBND xã về việc tổ chức triển khai, quản lý, 
điều trị tại nhà, nơi lưu trú đối với người bệnh COVID-19 trên địa bàn xã.
            - Bố trí  nhân lực, vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ đáp ứng được 
công tác quản lý, điều tra, giám sát, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVID-19. 
Có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả quản lý và điều trị bệnh nhân 
COVID-19 tại nhà; trên cơ sở đó tham mưu kịp thời cho UBND xã, Ban Chỉ đạo 



phòng, chống dịch COVID-19 xã để quyết định các biện pháp phù hợp trong 
phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19.

3. Kế Toán- tài chính xã:
Chủ động tham mưu,bố trí nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác để thực hiện công tác mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, 
sinh phẩm...đáp ứng được yêu cầu công tác phòng, chống dịch và đảm bảo đúng 
theo quy định của pháp luật.
           4. Ban Công an xã phối hợp với trạm y tế xã và các ngành, đoàn thể có liên 
quan tiến hành quản lý, điều tra, giám sát, truy vết, xét nghiệm và điều trị bệnh 
nhân COVID-19.
           5. Các ông ( bà) trưởng phó thôn: Căn cứ Quyết định của UBND xã về việc 
thành lập tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại nhà theo 
hướng dẫn số 4320, ngày 31/12/2021của Sở y tế Hải Dương; thường xuyên kiểm 
tra, giám sát việc chấp hành các quy định về cách ly y tế tại nhà đối với F0, người 
cùng nhà, quản lý, theo dõi, hỗ trợ người/gia đình có người cách ly chỉ đạo và phân 
công nhiệm vụ cho thành viên Tổ chăm sóc đồng hỗ trợ cung cấp cấp lương thực, 
thực phẩm, nhu yếu phẩm… để đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho toàn bộ gia đình có 
người đối tượng đang cách ly.

Mọi vướng mắc xin liên hệ Trạm y tế xã: sdt đ/c Vang: 0973666364, đ/c 
Hoạch: 0989645016, đ/c Bồn: 0869517356

Trên đây là Công văn chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác phòng chống 
dịch Covid 19 và thực hiện điều trị F0, đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 
Covid 19, trạm y tế, các cơ sở thôn  nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
       - Thường vụ Đảng ủy- TT HĐND;
       - Lãnh đạo UBND xã;
       - Các đ/c cán bộ, chuyên môn( để T/hiện);
       - Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

   
   Phạm Văn Du
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