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Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc 

Số:        /UBND 
V/v tăng cường các biện pháp  

phòng, chống dịch COVID-19  

trên điạ bàn xã 

 Hoàng Văn Thụ, ngày 17 tháng 5 năm 2021 

Theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, đã phát hiện 02 trường 

hợp công nhân lao động là người xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 

Sơn làm việc tại khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang nhiễm 

COVID-19, hiện đang cách ly, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Bắc 

Giang; đăc̣ biêṭ lưu ý là 02 trường hợp này đa ̃trở về điạ phương trước khi đươc̣ xét 

nghiêṃ công bố dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, tính đến ngày 

17/5/2021 trên địa bàn xã ghi nhận 31 trường hợp F1, 265 trường hợp F2 liên quan 

đến 02 F0 nêu trên. 

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19. UBND xã Hoàng 

Văn Thụ chỉ đạo như sau: 

1. Các thôn khẩn trương rà soát, thống kê lập danh sách công dân trên địa 

bàn đang lao động và làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Hải Dương…; theo dõi biến động đi - về địa bàn trong thời gian 

vừa qua (từ ngày 27/4/2021 trở về đây), yêu cầu khai báo y tế, khẩn trương phối 

hợp thực hiện ngay việc điều tra, truy vết các trường hợp có tiếp xúc với các 

trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 tại các khu công nghiệp để thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Xử lý nghiêm các trường hơp̣ không 

khai báo, khai báo sai lêc̣h lic̣h sử tiếp xúc, di chuyển của cá nhân liên quan đến 

dic̣h bêṇh, đưa tin trên các phương tiêṇ thông tin đaị chúng để tuyên truyền. 

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã tổ chức “Truy vết thần tốc” 

các trường hợp có liên quan đến các ổ dịch; phân loại các đối tượng F1, F2 để có 

kế hoạch tổ chức cách ly phù hợp, bảo đảm theo đúng quy định của Bộ Y tế; kích 

hoạt, phát huy vai trò của Tổ tự quản trong việc theo dõi, giám sát, truy vết các 

trường hợp liên quan đến ổ dịch tại các khu công nghiệp trở về nơi cư trú. 

3. Tạm dừng họp chợ phiên từ ngày 20/5/2021. Giao Ban quản lý chợ tham 

mưu phương án cụ thể, báo cáo phương án trước 15h00 ngày 18/5/2021. 

UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vi ̣nghiêm túc thưc̣ hiêṇ các nôị dung 

trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Đảng ủy; 

- TT. HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nông Văn Nguyễn 

Kính gửi:      

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã; 

- Trưởng các thôn 

- Ban Quản lý chợ xã Hoàng Văn Thụ 
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