
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-YT 

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách 

trong phòng, chống dịch Covid-19. 

    Quảng Trạch, ngày        tháng      năm 2021 

 

  Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trong 

những ngày gần đây Thị xã Ba Đồn có số lượng F0 tăng nhanh, có thể dịch bệnh 

lây lan sang địa bàn huyện Quảng Trạch là rất cao. Để đảm bảo tốt công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn huyện, Uỷ ban nhân dân huyện yêu 

cầu các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, Trung tâm Y tế huyện và Ủy ban 

nhân dân các xã thực hiện cấp bách một số biện pháp cấp bách trong phòng, 

chống dịch bệnh như sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các xã thông báo rộng rải, khẩn cấp trên các phương 

tiện thông tin đại chúng (đặc biệt phát loa truyền thanh ở các xã, các thôn/xóm, 

truyền thanh lưu động…) cho toàn thể cán bộ và nhân dân đã từng đi, đến các 

khu vực như phường Quảng Thọ, phường Ba Đồn, Phường Quảng Thuận…Thị 

xã Ba Đồn từ ngày 09/9/2021 đến nay, đến trạm Y tế để khai báo y tế và làm xét 

nghiệm Test nhanh theo chỉ định của cơ quan y tế. 

 Khuyến cáo cán bộ và nhân dân không nên đi vào vùng dịch (Thị xã Ba 

Đồn) khi không cần thiết. 

2. Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các trạm Y tế xã tăng cường khai thác 

dịch tễ và Test nhanh đối với các trường hợp có nguy cơ cao theo quy định. 

Ủy ban nhân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, 

Trung tâm Y tế huyện và Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm CH PCD Covid -19 huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quang Trung    
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