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V/v phối hợp hướng dẫn phòng 
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chung cư             

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 26 tháng 03  năm 2020 

  Kính gửi:  

- Sở Xây dựng tỉnh An Giang; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

     - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trên 

cả nước và có nguy cơ xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang. Nhằm chủ động trong 

công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan, đảm bảo 

sức khỏe cho cư dân đang sinh sống tại các chung cư, khu tập thể, khu 

nhà/chung cư cho thuê (sau đây gọi tắt là chung cư); thực hiện Công văn số 

1364/BYT-MT ngày 18/03/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 tại chung cư. Sở Y tế đề nghị Quí đơn vị phối hợp thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Xây dựng:  

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Y tế địa phương tổ chức triển 

khai hướng dẫn Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa bàn có chung cư, 

khu tập thể, khu nhà/chung cư cho thuê (Hướng dẫn gửi kèm); 

- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch 

tại chung cư theo chức năng nhiệm vụ của ngành. 

2. Trung tâm Kiểm sáot bệnh tật tỉnh: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng triển khai, hướng dẫn cho cán bộ y tế 

địa phương và Ban Quản lý chung cư thực hiện các biện pháp phòng chống 

COVID-19 theo hướng dẫn này.  

3. UBND huyện, thị xã, thành phố: 

Chỉ đạo các ban ngành liên quan hỗ trợ ngành Y tế triển khai công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương; phối hợp trong công tác 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại chung cư trên 

địa bàn. 

4. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, 

triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế; 



 

- Tham mưu UBND địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại chung cư trên địa bàn.  

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh An Giang (Khoa SKMT - YTTH - BNN) để tổng hợp báo cáo Sở Y tế. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế trên địa bàn quản lý cử cán bộ đầu mối phối hợp 

với Ban quản lý chung cư tổ chức hiện theo theo hướng dẫn. 

Sở Y tế đề nghị Quí đơn vị quan tâm thực hiện./. 

   

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.KSBT (để phối hợp); 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT,NVY. 
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