
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẠI LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

          #SoKyHieuVanBan                              #DiaDiemNgayBanHanh
V/v triển khai thực hiện Công văn số 

8404/UBND-KGVX ngày 25/11/2021 
của UBND tỉnh Quảng Nam và Công 

văn số 3506/SYT-NVY ngày 25/11/2021 
của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn..

Thực hiện Công văn số 8404/UBND-KGVX ngày 25/11/2021 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương thực hiện một số nội dung liên quan về 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 3506/SYT-NVY ngày 
25/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc áp dụng cách ly y tế đối với 
người tiếp xúc gần với ca bệnh trong giai đoạn mới (F1), UBND huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn: 
- Khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng các nội dung nêu tại Công 

văn số 8404/UBND-KGVX ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam và 
Công văn số 3506/SYT-NVY ngày 25/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

- Tăng cường triển khai phần mềm ứng dụng PC-COVID; tiến hành kiểm 
tra, rà soát việc cập nhật, tạo lập và quét QR Code tại tất cả các cơ quan, công 
sở, bệnh viện, trường học, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, 
chợ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, phương tiện vận chuyển 
công cộng, nơi công cộng tập trung đông người…; dán tại nơi vào/ra thuận lợi 
để mọi người thực hiện quét QR Code để phục vụ giám sát, truy vết.

2. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Tổ Giám sát - Tuyên truyền phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng theo dõi chặt chẽ người ra, vào địa bàn; 
phát hiện, ngăn chặn kịp thời các ổ dịch; tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến 
động dân cư, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh 
nghiệp để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên; quán triệt, 
vận động, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, 
tuân thủ đầy đủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai 
thực hiện./.

(Gửi kèm theo: Công văn số 8404/UBND-KGVX ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam và Công văn số 3506/SYT-NVY ngày 25/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam)

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT UBND huyện;
- CVP;
- Lưu: VT, VP (Trang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                      #ChuKyLanhDao
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