
 

THÔNG BÁO 

Thực hiện Kết luận số 296 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh  

COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh 
 

 

Căn cứ Thông báo hỏa tốc số 296/TB-BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ 

đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tỉnh Hà Tĩnh thông báo Kết luận chỉ 

đạo của Thường trực BCĐ phòng, chống dịch bệnh covid-19 tỉnh sau khi kiểm 

tra tình hình dịch bệnh tại huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh sáng ngày 

16/8/2021. Ủy ban Nhân dân xã thông báo một số nhiệm vụ cần tập trung thực 

hiện trong thời gian tới như sau: 

- Nâng mức độ cảnh báo, dự báo lên mức cao và sẵn sàng, chủ động kích 

hoạt ngay công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các thôn khi xuất 

hiện ca bệnh F0 trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. 

- Tổ công tác cộng đồng tại các thôn thường xuyên theo dõi, rà soát, thống 

kê các trường hợp liên quan đến địa điểm Chợ đầu mối Vinh, Nghệ An từ ngày 

31/7-14/8/2021 và báo cáo về Ban Chỉ đạo xã qua đồng chí Trưởng trạm y tế xã để 

có biện pháp cách ly đảm bảo. 

- Ban Chỉ huy các thôn tiếp tục phối hợp với Trạm y tế, cộng tác viên y tế 

thôn thực hiện nhanh, đầy đủ việc truy vết, bắt buộc các trường hợp F1, F2 thực 

hiện ngay công tác cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng, dập dịch theo 

quy định.  

- Ban quản lý chợ Voi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, 

đảm bảo khoảng cách; bố trí lực lượng đo thân nhiệt, lập danh sách, số điện thoại, 

kiểm soát người vào ra tại chợ. 

- Tăng cường vận động các gia đình và tổ chức ký cam kết đối với các 

dòng họ tổ chức tế lễ ngày Rằm tháng 7 (Al) đảm bảo các biện pháp phòng 

chống, dịch COVID-19; nghiêm cấm tập trung đông người, tổ chức ăn uống sau 

khi cúng lễ ngày Rằm tháng 7 (Al) tại gia đình, nhà thờ họ. 

Yêu cầu các đơn vị, Ban Chỉ huy các thôn thông báo rộng rãi trên hệ 

thống phát thanh của thôn để Nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc thông báo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- BTV Đảng ủy; (để biết) 

- Các thành viên BCĐ PC dịch COVID-19 xã; 

- Lưu: VP. 
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Kỳ Phong, ngày 17 tháng 8 năm 2021   
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