
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             
 

Số:             /UBND - NV 

V/v rà soát, báo cáo các trường hợp đã 

tiếp xúc f0, f1, f2 trong cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động 

  

   Hoài Nhơn, ngày      tháng 6  năm 2021 

 

 Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND thị xã; 

  - Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 27/6/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã về tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid -19 trên địa bàn thị xã. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây 

nhiễm, đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND 

thị xã đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị 

xã, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nội dung sau: 

 1. Khẩn trương rà soát toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị, địa phương (kể cả lực lượng dân quân thường trực 

đang công tác tại đơn vị, địa phương), những người đã từng tiếp xúc với các 

trường hợp nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 (F0, F1,F2) trên địa bàn thị xã, lập 

danh sách (theo mẫu kèm theo) báo cáo UBND thị xã (qua địa chỉ email công vụ 

của phòng Nội vụ: phongnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 

0913.615.399 gặp đ/c Phong) vào các thời điểm 8h, 12h, 16h và 20h hàng ngày 

(nếu có phát sinh) để theo dõi, chỉ đạo. 

 2.  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa 

phương có các biểu hiện của yếu tố dịch tễ (như ho, sốt…) khẩn trương đến trạm 

y tế địa phương để kiểm tra, khai báo y tế. 

 3. Trong quá trình thực thi công vụ, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch. 

 Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị 

xã, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19; 

- Trung tâm y tế Hoài Nhơn; 

- Lưu: VT, NTTT(07b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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