
 

 

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              

 

Số:         /CV-BCĐ 
V/v tích cực rà soát, lấy mẫu  

xét nghiệm, giám sát sức khỏe người 

về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.  

Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2021 

 
      Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

 

Thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Quốc gia, trong thời gian tháng 

01 năm 2021 đã ghi nhận một số ca bệnh COVID-19 ở một số địa phương, trong đó có ca 

bệnh tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã đi lại tiếp xúc với người dân của một số 

địa phương khác; theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, chủng vi rút SARS-CoV-2 

phát hiện tại Hải Dương là biến chủng mới có khả năng gây bệnh và lây lan rất nhanh. 

Để chủ động kiểm soát tốt ổ dịch, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không để 

lây lan rộng trong cộng đồng; Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19     

đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương       

chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:  

1. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu      

“Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian 

từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở       

y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu      

xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe”. 

2. Tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân; tích cực rà soát, lấy mẫu bệnh 

phẩm và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương và các thành viên sống trong cùng gia đình một cách triệt để; giám sát 

sức khỏe theo quy định.  

3. Khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện các 

trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh COVID-19 và báo cáo kịp thời về Bộ Y tế         

(Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) theo quy định. 

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm 

và chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);  

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế: Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục: DP, MT, KCB, 

TT-KT; 

- Các Viện VSDT/Pasteur; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, DP. 
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Đỗ Xuân Tuyên 

THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ  

 

HỎA TỐC 
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