
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐOAN HÙNG 

 
Số:             /UBND-VHTT 

Về một số biện pháp phòng, chống 

 dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Đoan Hùng, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị trong huyện. 

 

Hồi 10h10’ ngày 17/12/2021 UBND huyện nhận được báo cáo của Trung 

tâm Y tế huyện Đoan Hùng ghi nhận 01trường hợp xét nghiệm có kết quả dương 

tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây như sau: 

Họ và tên: Vũ Tuấn Đạt            Giới tính: Nam 

Sinh năm: 1997                   

Địa chỉ thường trú: Thôn 3 - xã Vụ Quang - Đoan Hùng - Phú Thọ. 

Số điện thoại: 0987.285.026 

Nghề nghiệp: Lái xe taxi cá nhân. 

- Sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 

tại xã Vụ Quang, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Đoan Hùng 

đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khoanh vùng, rà soát các đối tượng f1, f2 qua 

đó phát hiện có 187 f1 (riêng xã Vụ Quang có 150 f1). 

- Trong ngày 17 và rạng sáng ngày 18/12/2021, Trung tâm y tế huyện và 

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương đã tổ chức test nhanh và làm xét nghiệm 

PCR. Kết quả đã có thêm 14 trường hợp khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 

(xét nghiệm PCR), tất cả đều tập trung tại khu 2, 3, 4 và khu 5 của xã Vụ Quang; 

trong đó có những trường hợp làm may, bán bia, cắt tóc… 

- Từ tình hình thực tế như trên, việc lây nhiễm ra cộng đồng trên địa bàn xã 

Vụ Quang và các xã, thị trấn trong toàn huyện là rất cao. Để chủ động phòng, 

chống dịch, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn toàn huyện khẩn chương, nghiêm túc thực hiện một số biện pháp sau 

đây: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- UBND xã Vụ Quang, Hùng Long, Yên Kiện, Vân Đồn ra quyết định cách 

ly y tế tại nhà đối với các trường hợp f1, f2. Chỉ đạo các bộ phận liên quan giám 

sát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà.  

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã tiếp tục tiến hành điều tra, truy vết, lập danh 

sách những người tiếp xúc gần. Ban Chỉ đạo của các xã áp dụng các biện pháp 

phòng chống dịch theo quy định.  
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- Thực hiện phong tỏa hẹp đối với một số hộ dân ở khu 2, 3, 4 và khu 5 xã 

Vụ Quang. Phun khử khuẩn khu vực gia đình F0 sinh sống. 

- Khuyến cáo với những trường hợp F3 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu có 

dấu hiệu bất thường về hô hấp báo ngay với cơ quan y tế. 

- Tuyên truyền để người dân tự chủ động khai báo y tế, không trốn tránh và 

không di chuyển sang địa bàn khác. 

2. Đối với các cơ quan tuyên truyền 

- Tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của huyện vềcác ca bệnh COVID-19 để người dân chủ 

động nắm bắt tình hình; đồng thời thực hiện khai báo y tế khi tiếp xúc với các yếu 

tố nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh chủ động. 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã tiếp tục công tác tuyên truyền, thông tin 

đầy đủ, chính xác về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đến cộng đồng và 

địa phương để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tránh tình 

trạng gây hoang mang trong dư luận. 

- Khuyến cáo người dân tránh tập trung đông người để phòng chống dịch. 

3. Trung tâm y tế huyện và Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương 

 - Lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, hướng dẫn các biện pháp phòng 

chống dịch: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc bằng xà 

phòng… 

- Chỉ đạo y tế cơ sở, thực hiện nghiêm túc quy trình phòng, chống dịch 

Covid 19 theo quy định của Bộ Y tế. 

4. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và người dân để chủ động trong công tác phòng, chống dịch. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ 

quan chuyên môn. 

UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
- TT HU, TT HĐND huyện; 

- Các đc UV BTV HU; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                       

- MTTQ, các đoàn thể cấp huyện;     

- TTVH-TT-DL&TT, trang TTĐT huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT.  

 
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Hùng 
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