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Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; 

- Các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

Ngày 11/5/2021, Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện nhận được Công văn 

số 400/UBND-YT của Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng về việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 liên quan bệnh nhân dương tính Sars-

CoV2 Đào Duy Tùng – Sinh năm 1989, quê quán Phường Hải Tân, TP Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; thủ trưởng các cơ quan thuộc tỉnh đóng 

trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện ngay 

một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện 

và các xã, thị trấn yêu cầu “Người dân đi, đến khu vực Cổng Chùa Tam Chúc – 

Ba Sao từ khoảng 11h đến 12h ngày 26/4/2021 chủ động liên hệ với Trạm Y tế 

xã, thị trấn hoặc cơ sở Y tế gần nhất nơi đang cư trú ở địa phương để khai báo y 

tế, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và giám 

sát sức khỏe”. 

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn huyện thông báo cho cán bộ, nhân viên, công nhân đã đi, đến khu 

vực cổng chùa Tam Chúc trong khoảng thời gian trên áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; các cơ quan, 

đơn vị có người liên quan đến bệnh nhân dương tính Sars- CoV-2 đề nghị thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./. 
 

  Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện; 

- Như Kính gửi; 

- Phòng KTHT (gửi các doanh nghiệp); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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