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Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

     Kính gửi:  

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1843/BYT-VPB1 ngày 02/4/2020 của Bộ Y tế về 

việc triển khai quản lý đối tượng cách ly tại nhà, nơi cư trú; Công văn 1727/CV-

BCĐ ngày 29/3/2020 của về việc rà soát người về từ nước ngoài để phòng chống 

dịch Covid-19; Công điện số 1782/CĐ-BCĐ ngày 31/3/2020 của Ban chỉ đạo quốc 

gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc quản lý, thực hiện cách ly các trường 

hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai. 

Sở Y tế- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh 

đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố và các 

đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố thực hiện 
ngay việc thành lập các Tổ công tác tự quản phòng, chống dịch COVID-19 tại mỗi 
thôn, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố) thuộc địa bàn quản 
lý, cụ thể như sau: 

- Các thành viên của Tổ công tác là Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Tổ 
trưởng, Tổ phó tổ dân phố; công an viên và dân phòng; Thôn đội trưởng và dân 
quân; đoàn viên Thanh niên; hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ...; nhân viên 
y tế thôn bản (nếu có), trong đó yêu cầu những người tham gia Tổ công tác phải 
đảm bảo sức khỏe tốt. Số lượng, các thành viên cụ thể của các tổ công tác do các 
địa phương chủ động bố trí căn cứ theo quy mô dân số, đặc thù địa hình của từng 
thôn, tổ dân phố. Mỗi Tổ phụ trách 40-50 hộ. 

 - Tổ công tác tự quản có trách nhiệm: Tuyên truyền, vận động các hộ gia 

đình, cơ sở kinh doanh, công dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của 

Trung ương, của Tỉnh, của huyện/thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-

19; tổ chức giám sát các trường hợp tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà; kiểm 

soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu trên địa bàn, nhất là người nước ngoài, 

người Việt Nam ở nước ngoài, người ở trong và ngoài tỉnh về/đến lưu trú, tạm trú 

trên địa bàn thôn, tổ dân phố; cập nhật thông tin khai báo y tế điện tử trên phần 

mềm NCOVI tất cả các nhân khẩu, người đang lưu trú, tạm trú tại thôn, tổ dân phố. 

Kịp thời phát hiện, thông báo ngay cho chính quyền, cơ quan y tế cơ sở những 

trường hợp phải cách ly, giám sát, kiểm tra y tế, những trường hợp có dấu hiệu 



nghi ngờ nhiễm bệnh, nhất là những trường hợp từ nước ngoài, địa phương khác 

về, người đến/ở bệnh viện Bạch Mai về từ ngày 10/3/2020 đến nay. 
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố có trách 

nhiệm đảm bảo các điều kiện làm việc thiết yếu, trang thiết bị phòng chống dịch 
bệnh COVIĐ-19 cho các Tổ công tác tự quản tại địa phương, cơ sở theo quy định 
của pháp luật. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm y tế các huyện, thành phố 
triển khai thực hiện việc quản lý và kiểm soát các đối tượng cần cách ly tại nhà, cơ 
sở cư trú trên địa bàn, sử dụng ứng dụng NCOVI, cụ thể như sau: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) rà soát danh sách các đối tượng cách 
ly (trên cơ sở danh sách được cung cấp hoặc điều tra dịch tễ học), cập nhật các 
thông tin cần thiết vào Hệ thống giám sát dịch Covid-19 tại địa chỉ 
http://moh.ncovi.vn; đôn dốc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc cách ly; hướng dẫn 
các cơ sở y tế tuyến dưới thực hiện quản lý, giám sát các đối tượng cách ly trên địa 
bàn.  

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố thực hiện quản lý, theo dõi đối tượng 
cách ly trên địa bàn và hỗ trợ, hướng dẫn trạm y tế xã/phường/thị trấn thực hiện 
quản lý đối tượng cách ly.  

- Trạm y tế xã/phường/thị trấn thực hiện xác minh các đối tượng cách ly đã 
được thông báo trên Hệ thống giám sát dịch bệnh Covid-19; Hướng dẫn đối tượng 
thuộc diện cách ly sử dụng tính năng quản lý cách ly trên ứng dụng NCOVI theo 
tài liệu đã được hướng dẫn; Quản lý, theo dõi, kiểm soát các đối tượng cách ly trên 
địa bàn.  

Đề nghị Ban chỉ đạo các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tich, các Phó CT UBND tỉnh( B/c); 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

-  Lưu:VT, NVY(NTMD).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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