
 

Kính gửi:   

 

 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. 

 

Ngày 02/5/2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1019/SYT-

NVY&QLHN về việc thông báo các địa điểm phát hiện ca nhiễm/nghi nhiễm 

COVID-19 (chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện 

một số nội dung cụ thể như sau: 

 1. Phổ biến cụ thể các địa điểm phát hiện ca bệnh đến toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị; tổ chức truyền thông các địa điểm 

phát hiện ca bệnh COVID-19 trên các hệ thống truyền thanh cấp huyện, loa phát 

thanh các xã, phường, thị trấn để người dân trên địa bàn nắm bắt thông tin, chủ 

động khai báo với cơ quan y tế khi có liên quan đến các địa điểm nêu trên (qua 

Đường dây nóng của Sở Y tế 1800 9275 - miễn phí cước gọi hoặc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật: 0986.600.636). 

 2. Lập danh sách các trường hợp có liên quan đến các địa điểm trên, tổ 

chức điều tra dịch tễ và thực hiện cách ly, theo dõi theo quy định, hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Bộ Y tế và của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 huyện. 

 Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Anh Vũ  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ HÒA 

 

Số:            /UBND-YT 
 

V/v Thông báo các địa điểm 

phát hiện ca nhiễm/nghi nhiễm  

COVID-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             

Hạ Hòa, ngày        tháng     năm 2021 
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