
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP 

DO VI RÚT NCOV 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /BCĐ-SYT 

V/v tăng cường rà soát, báo cáo 

kết quả xác minh, quản lý các 

trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 

01/7/2020 đã trở về địa phương 

               Bắc Kạn, ngày           tháng        năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

      

Thực hiện Công văn số 4598/UBND-VXNV ngày 07 tháng 8 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, 

quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương.  

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút NCOV 

tỉnh Bắc Kạn đề nghị các Sở, ban ngành, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ sau:  

1. Tăng tốc hơn nữa việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường 

hợp đến, lưu trú tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến 28/7/2020 đã trở 

về địa phương trên mọi phương tiện; các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường 

hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ cao theo các 

thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, 

xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp. 

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tiếp tục tổ chức triển khai xét nghiệm xác định ca bệnh thông qua phát hiện 

kháng nguyên của vi rút SAR-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Tiếp tục thực hiện báo cáo, cập nhật kết quả hoạt động truy vết, xác 

minh, lập danh sách theo Công văn số 2290/BCĐ-SYT ngày 31 tháng 7 năm 

2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh gửi về Sở Y tế trước 14h00 hằng ngày theo địa chỉ 

email: backan.syt.nvy@gmail.com để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh 

theo quy định. 

mailto:%20backan.syt.nvy@gmail.com


 

 

 

 

Với nội dung trên, đề nghị các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các đơn vị triển khai thực hiện ngay./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trưởng BCĐ tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Đình Học 
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