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_______________ 

 

Số: 1248/CĐ-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020 
 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý                   

các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương 
_______________________________________ 

BỘ Y TẾ ĐIỆN: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Tiếp theo Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 và Công điện số 

1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế, nhằm đẩy nhanh tốc độ rà soát, xác 

minh, quản lý tất cả các đối tượng đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã 

trở về địa phương, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các 

đơn vị liên quan khẩn trương, quyết liệt thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng tốc hơn nữa việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường 

hợp đến, lưu trú tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến 28/7/2020 đã trở 

về địa phương trên mọi phương tiện; các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường 

hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ cao theo các 

thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, 

xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp. 

2. Tổ chức triển khai xét nghiệm xác định ca bệnh thông qua phát hiện 

kháng nguyên của vi rút SAR-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

3. Báo cáo, cập nhật kết quả hoạt động truy vết, xác minh, lập danh sách, 

cách ly, xét nghiệm gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước 15h00 hằng ngày 

theo địa chỉ email: covid19ytdp@gmail.com. 

 Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); 

- PTTgCP. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Các Thành viên BCĐ Quốc gia; 

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Các Vụ, Cục: YTDP, KCB, TT-KT; 

- Các Viện VSDT, Viện Pasteur; 

- Sở Y tế tỉnh, thành phố; 

- TTKSBT/TTYTDP tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, DP. 

Q. BỘ TRƯỞNG 
 

 

 

Nguyễn Thanh Long 

 

mailto:covid19ytdp@gmail.com

		BỘ Y TẾ - ĐT:0246.273.2.273 - Fax:0243.8464.051 - Email:byt@moh.gov.vn
	2020-08-07T10:43:26+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




