
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 

Số:           /UBND-PYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Châu, ngày       tháng    năm 2021 

V/v tiếp tục thực hiện quyết liệt công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn quận Hải Châu 

 

 

   Kính gửi:   

- UBMTTQVN quận, Hội - Đoàn thể quận; 

- Phòng, ngành chức năng thuộc quận; 

- UBND 13 phường thuộc quận; 

- Các trường học thuộc quận. 

 

Theo nhận định của UBND thành phố, tính đến ngày 02/3/2021, một số 

tỉnh, thành phố nhiều ngày qua không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới 

do lây lan trong cộng đồng: Hòa Bình (31 ngày), Điện Biên (27 ngày), Hà Giang 

(27 ngày), Bình Dương (26 ngày), Hưng Yên (24 ngày), Bắc Giang (22 ngày), 

Gia Lai (21 ngày), Bắc Ninh (20 ngày), TP. Hồ Chí Minh (19 ngày), Quảng 

Ninh (18 ngày), Hà Nội (16 ngày); tình hình dịch COVID-19 cơ bản kiểm soát 

tốt tại các tỉnh, thành phố. Hiện nay, trên địa bàn thành phố, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, UBND thành phố, 

khẩn trương quay trở lại lao động, sản xuất và duy trì các biện pháp phòng 

chống dịch ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để xảy ra các tình huống phức tạp về 

dịch bệnh. Tuy nhiên, tỉnh Hải Dương, Đồng Tháp vẫn ghi nhận các trường hợp 

mắc COVID-19 tại cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan 

tại thành phố Đà Nẵng nếu như không tiếp tục duy trì triển khai hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch. 

Thực hiện Công văn số 1149/UBND-SYT ngày 03/03/2021 của UBND 

thành phố về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, Chủ tịch UBND quận đề nghị Trung tâm y tế quận, UBMTTQVN 

quận, Hội – Đoàn thể quận và yêu cầu các phòng, ngành chức năng, UBND 13 

phường thuộc quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện 

một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Thành 

ủy Đà Nẵng, UBND thành phố, UBND quận; tập trung thực hiện các nội dung chỉ 

đạo của UBND quận tại Công văn số 318/UBND-PYT ngày 19/02/2021 về việc 

tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau dịp Tết Nguyên 

đán 2021; Công văn số 352/UBND-PYT  ngày 24/02/2021 về việc tiếp tục xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn 

quận. 

2. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm COVID-

19 đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm như sau: 
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a) Các trường hợp sau đây áp dụng thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 14 

ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân hoặc từ ngày rời khỏi địa phương; 

xét nghiệm 02 lần: lần 1 ngay khi bắt đầu cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14 kể từ 

ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân hoặc ngày rời khỏi: 

- Người tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 (F1); 

- Người từng đến, về từ các ổ dịch (thôn, xóm, đội/tổ dân phố/ấp/khóm/đơn 

vị… có ghi nhận ca bệnh COVID-19) trong vòng 03 ngày trước khi ghi nhận ca 

bệnh đầu tiên của ổ dịch đến 28 ngày sau ngày ca bệnh cuối cùng của ổ dịch được 

ghi nhận; 

- Người từng đến, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các địa 

phương/khu vực đang phong tỏa trên cả nước. 

b) Các trường hợp sau đây áp dụng thực hiện cách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày 

từ ngày rời khỏi địa phương; Xét nghiệm 02 lần: lần 1 ngay khi bắt đầu cách ly, 

lần 2 vào ngày thứ 14 kể từ ngày rời khỏi. 

- Người về từ tỉnh Hải Dương nhưng không thuộc trường hợp phải cách ly 

tập trung nêu trên. 

- Người tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (F2); 

- Người từng đến, về từ các xã, phường trên cả nước có ghi nhận trường hợp 

mắc do lây lan tại cộng đồng trong vòng 3 ngày trước khi ghi nhận ca bệnh đầu 

tiên đến 14 ngày sau khi ghi nhận ca bệnh cuối cùng (trừ các đối tượng tại khoản 

a, mục 2 Công văn này). 

- Người từng đi qua các địa điểm trong khoảng thời gian Bộ Y tế thông báo 

khẩn (nhưng không phải là trường hợp F1 và không nằm trong vùng phong tỏa, 

giãn cách).  

3. Tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, UBND 

thành phố, UBND quận về công tác khai báo y tế toàn dân. 

4. Tăng cường vận động, yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao 

động và toàn thể người dân thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19: đeo khẩu trang nơi cộng cộng, không tập trung 

đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thường xuyên sát khuẩn tay, khai báo 

y tế … 

5. Triển khai các giải pháp tăng cường việc giám sát thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác truyền thông phòng, 

chống dịch tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư; góp phần quan trọng nâng 

cao trách nhiệm, ý thức phòng, chống dịch COVID-19 của toàn thể nhân dân.  

6. Cập nhật thường xuyên các trường hợp nêu tại mục 2 Công văn này tại địa 

chỉ bit.ly/vungdich (Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cập nhật 

thường xuyên); Tăng cường rà soát, phát hiện các trường hợp này tại cộng đồng, 

dân cư, nơi làm việc, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhà điều hành, khu 
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ký túc xá, khu nhà ở công nhân, các lán trại, công trình xây dựng, nhà trọ, trên các 

lồng, bè, tàu, thuyền…… để thông báo, phối hợp với các lực lượng liên quan, kịp 

thời tư vấn và áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

7. Đề nghị Trung tâm Y tế quận, yêu cầu Phòng Y tế quận  

a) Tiếp tục cập nhật các ổ dịch, vùng dịch tại các địa phương trên cả nước; 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm. Tùy theo 

diễn biến dịch bệnh trên thành phố, chủ động tham mưu UBND quận chỉ đạo 

các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

b) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; chỉ đạo các đơn 

vị, cơ quan y tế duy trì thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 tại đơn vị; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang phục, hóa 

chất, vật tư,… sẵn sàng đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh. 

8. Đề nghị Liên đoàn Lao động và yêu cầu Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý – 

Đô thị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND 13 phường thuộc quận, 

tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, công trường, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở dịch vụ, thương 

mại, chợ, trung tâm thương mại ... thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế; kịp thời khắc phục ngay các tồn tại có nguy cơ lây nhiễm tại đơn vị. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận   

Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, UBND 13 phường thuộc quận tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 

tại các trường học trên địa bàn; đề xuất biện pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn 

vị không đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với học sinh, giáo 

viên, cán bộ, nhân viên, người lao động và cộng đồng. 

10. Công an quận 

Chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch của ngành cấp trên, đồng thời 

tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế, UBND 13 phường thuộc quận và các cơ quan, 

đơn vị liên quan trong công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng, cách ly; tăng 

cường giám sát việc thực hiện cách ly y tế, xử lý các trường hợp vi phạm quy 

định phòng, chống dịch COVID-19. 

11. UBND 13 phường thuộc quận 

Chủ trì, phối hợp với Công an quận, công an phường và các cơ quan, đơn 

vị liên quan tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn; nâng cao vai trò của tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; bí thư khu vực, 

các tổ chức, hội, đoàn thể tại địa phương và Tổ COVID-19 cộng đồng, có biện 

pháp tăng cường công tác quản lý, rà soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện các 
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trường hợp nghi ngờ về từ vùng dịch nhưng chưa khai báo y tế để thông báo 

chính quyền, cơ quan chức năng có biện pháp xử lý phù hợp. 

Nhận được Công văn này, đề nghị UBMTTQVN quận, các Hội - Đoàn thể 

quận và yêu cầu các phòng ngành chức năng, UBND 13 phường, các trường học 

thuộc quận khẩn trương triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý 

những vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND quận (qua Phòng Y tế 

quận) nhằm đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

quận./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

     - UBND thành phố; 

     - Sở Y tế thành phố; 

     - TT Quận ủy; TT HĐND quận 

     - CT và các PCT UBND quận; 

- Trung tâm y tế quận;  

- PCVP HĐND-UBND quận (C.Huyền); 

       - Lưu: VT, PYT.VP. Dung.3 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Tự Gia Thạnh 
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