
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /SYT-NVY 
V/v báo cáo thực hiện công tác phòng 

chống dịch COVID-19 tại nơi làm 

việc và ký túc xá cho người lao động            

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày     tháng 02  năm 2021 

  Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

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

 

Thực hiện Công văn số 51/MT-LĐ ngày 27/01/2021 của Cục Quản lý môi 

trường về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc 

và ký túc xá cho Người lao động. 

Để chuẩn bị cho Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý môi trường về công tác 

phòng chống dịch COVID – 19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao 

động, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

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

- Phối hợp với Công an và các đơn vị liên quan tại địa phương nắm lại 

danh sách đối với các trường hợp (theo mẫu đính kèm) gửi về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp 

trước ngày 25/02/2021. 

2. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo dõi, hướng dẫn các cơ sở 

y tế tuyến dưới thực hiện việc rà soát và quản lý các trường hợp theo tinh thần 

công văn nêu trên đồng thời tổng hợp báo cáo về Sở Y tế theo địa chỉ 

thhanh02@angiang.gov.vn trước ngày 27/2/2021.  

Thông tin chi tiết các đơn vị liên hệ CN. Trần Hữu Hạnh, số điện thoại: 

0919 272 830. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ – SYT; 

- Lưu: VT,NVY. 

(kèm Công văn số 2144/CV-BCĐ) 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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