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Nghi Xuân, ngày        tháng 11 năm 2021 

              

                         Kính gửi:  

                                         - Trung tâm Y tế huyện; 

                                         - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy 

định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" 

và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm 

thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ; Công văn số 3979/SYT- NVY ngày 20/10/2021 của Sở Y tế về 

việc đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên phạm vi cấp huyện và cấp xã. 

Để có số liệu cập nhật đánh giá cấp độ dịch hàng tuần, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND nhân các xã, thị trấn chỉ đạo các bộ phận liên quan 

tổng hợp số liệu để đánh giá cấp độ dịch theo quy định tại Quyết định số 

4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (có biểu mẫu kèm theo). 

Lưu ý: Trong tháng 11/2021 trở đi yêu cầu tổi thiểu 80% người từ 50 tuổi 

trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. 

Đánh giá cấp độ dịch thường xuyên, định kỳ theo các tiêu chí đánh giá; 

báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch về UBND huyện qua (Trung tâm Y tế) vào 

thứ 5 hàng tuần. 

2. Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm tổng hợp, đánh giá cấp độ dịch 

toàn huyện gửi về Sở Y tế theo quy định. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTYT.                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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 Bùi Việt Hùng 
 



Biểu mẫu đánh giá cấp độ dịch phạm vi cấp xã/thị trấn và cấp TDP/thôn 
(Kèm theo Văn bản số           /UBND-TTYT ngày        /11/2021 của UBND huyện) 

Xã/Thị Trấn: …………………………………………………………. 

Xã/phường/thị trấn đã có bình oxy: …………………………….. 

Cấp độ dịch của xã: …………………………….. 

STT Đơn vị hành chính 

Tỷ lệ người trên 

18 tuổi tiêm ít 

nhất 1 liều vắc xin 

(%) 

Tỷ lệ người từ 65 

tuổi trở lên tiêm 

đủ liều vắc xin (%) 

Tỷ lệ người từ 50 

tuổi trở lên tiêm đủ 

liều vắc xin (%) 

Cấp độ dịch Ghi chú 

1 Thôn …   
   

2 Tổ dân phố ….   
   

… …   
   

       

 

                                                                                                        Nghi Xuân, ngày        tháng       năm 2021 

NGƯỜI BÁO CÁO 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Số điện thoại: ………….. 
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