
 
 

Kính gửi:  

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công ty Cổ phần Happytex Việt Nam   
 

Căn cứ kết quả của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh về phiếu trả lời kết 

quả xét nghiệm Covid -19 của các trường hợp tại Công ty CP Happytex Việt Nam 

(cơ sở tại Mậu Chử, Thanh Hà) có 20 trường hợp dương tính Sars-CoV-2, trong đó 

trên địa bàn huyện có 06 trường hợp dương tính Sars-CoV-2. Để tiếp tục chủ động 

trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

Chủ tịch các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay một số việc 

như sau: 

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh, của huyện để toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong các cơ 

quan đơn vị, doanh nghiệp để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19.  

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Tập trung rà soát số lao động làm việc tại 

Công ty CP Happytex (cơ sở tại Mậu Chử - Thanh Hà); đồng thời truy vết, khoanh vùng, 

cách ly các trường hợp F1 và F2 liên quan đến các trường hợp dương tính Sars-CoV-2 

(báo cáo danh sách) gửi về UBND huyện (qua phòng Y tế). Phối hợp với Ngành Y 

tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thường 

xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp người từ vùng dịch trở về 

địa bàn, người thực hiện cách ly y tế tại nhà đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch. 

3. Trung tâm Y tế huyện kịp thời phân loại các trường hợp F1, F2; khẩn 

trương lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức đưa công dân đi cách ly tập trung; hướng dẫn, 

giám sát việc cách ly y tế tại nhà và tại công ty Happytex đảm bảo đúng quy định 

phòng, chống dịch. 

4. Công ty CP Happytex: Đảm bảo các điều kiện, vật chất cần thiết để thực 

hiện cách ly y tế tại Công ty theo quy định của Bộ Y tế. Thường xuyên phối hợp với 

Ngành Y tế huyện, các đơn vị liên quan để đánh giá, kiểm soát tình hình dịch bệnh tại 

Công ty. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo về UBND 

huyện (qua phòng Y tế)  để có biện pháp giải quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận:  

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện;    

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; (để thực hiện) 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THANH LIÊM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Số:         /UBND-YT 
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch; rà soát  

các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca dương tính  

Sars-CoV-2 tại Công ty CP Happytex  

     

Thanh Liêm, ngày 14  tháng 11  năm 2021 

HỎA TỐC 

(Để b/c) 
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