
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VP 

V/v điều chỉnh định nghĩa ca bệnh 

COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca 

bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần 

Như Xuân, ngày       tháng 4 năm 2022 

  
  Kính gửi: 

      - Trung tâm Y tế huyện; 

      - Bệnh viện Đa khoa huyện; 

      - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn; 

      - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1530/SYT-NVY ngày 18/4/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Thanh Hóa về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối 

với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần. Căn cứ tình hình dịch bệnh hiện nay 

trên thế giới và tại Việt Nam, tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao trên phạm 

vi toàn quốc, nhằm hài hòa giữa việc phát triển kinh tế - xã hội và kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19 tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học, địa phương, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn, 

Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ phòng chống dịch 

Covid-19 huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khẩn trương nghiên cứu, triển khai 

đến tất cả các khoa/phòng, bộ phận có liên quan cập nhật điều chỉnh định nghĩa ca 

bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần 

theo hướng dẫn tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế. 

2. Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn chỉ 

đạo cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo khẩn trương cập nhật các nội dung hướng dẫn 

mới theo Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022. 

 (gửi kèm Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế) 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                              KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên (thực hiện);         PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở Y tế (để báo cáo);                                                                                 
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Lưu: VT.   

 

                                          Lê Anh Tuấn 
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