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Số: 344/UBND-VP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quỳnh Nhai, ngày 09 tháng 02 năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Thực hiện Công văn số 260-CV/TU ngày 03/02/2021 của Thường trực
Tỉnh ủy Sơn La về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã theo chức
năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của
Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện
tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp chủ động ngăn chặn và kiểm soát có
hiệu quả dịch Covid-19, với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", tuyệt đối
không được lơ là, chủ quan.
2. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, siết chặt việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao
như: siêu thị, bến xe, bến phà trường học, bệnh viện, doanh nghiệp,... .xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu để
xảy ra vi phạm.
3. Rà soát người từ ngoại tỉnh trở về địa phương để áp dụng các biện pháp
theo dõi, quản lý và cách ly chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.
4. Phát huy vai trò và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ
sở trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng
cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống
dịch nhất là trong dịp tết Nguyên đán.
5. Tuyên truyền vận động những gia đình có người thân từ nước ngoài
hay từ vùng có dịch trong nước trở về địa phương phải tuân thủ nghiêm các quy
định về cách ly, giám sát y tế và thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan y tế
về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
6. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn đề xuất, chỉ
đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Rà soát, điều
chỉnh, bổ sung phương án phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình,
diễn biến của dịch theo từng cấp độ trong đó dự trù thuốc, vật tư y tế, trang thiết
bị, nhân lực bảo đảm phù hợp với điều kiện của huyện, theo hướng dẫn của Bộ
Y tế và đúng quy định của Nhà nước.
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7. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn
vị có liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức, trách
nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; trong đó cần
tăng cường tuyên truyền theo hình thức trực quan sinh động (pano, apphic, tờ
rơi, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; bố trí xe lưu
động để tuyên truyền trong các khu dân cư...). Tiếp tục triển khai các ứng dụng
công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm khai báo y tế nCoV, ứng dụng truy vết
Bluezone... trong công tác phòng, chống dịch.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.
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