ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1009/UBND-VP

Quỳnh Nhai, ngày 09 tháng 5 năm 2021

–––––––––––––

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Thực hiện Công văn số 1249/UBND-KGVX ngày 08/5/2021 của UBND
tỉnh Sơn La về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Các phòng, ban, đơn vị của huyện; UBND các xã
- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo
Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương, Thường
trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 384
tỉnh và các văn bản chỉ đạo của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận
thức, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể,
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chủ động
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần "Chống
dịch như chống giặc", tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Khuyến cáo người
dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong làm việc; tổ chức họp,
hội nghị, làm việc theo hình thức trực tuyến, hạn chế việc tập trung đông người.
Chuẩn bị phương án làm việc Online để thực hiện giãn cách khi có tình huống
xảy ra.
- Tăng cường phổ biến, quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có biện pháp kiểm
soát chặt chẽ, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ
quan, đơn vị không thực hiện các hoạt động thăm thân, thăm quan, du lịch ngoại
tỉnh; Hạn chế đi công tác ngoại tỉnh (trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị); xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, chủ quan,
vi phạm trong phòng chống dịch bệnh. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa
phương chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại cơ quan, đơn vị mình. Báo cáo số lượng, lịch trình di chuyển của cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị khi đi ra ngoài tỉnh từ
ngày 29/4/2021 đến thời điểm báo cáo. (Báo cáo gửi về Trung tâm Y tế- Cơ
quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện trước 15h00’ ngày
09/5/2021).
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- Đề cao vai trò của Tổ công tác phòng, chống dịch cộng đồng trong việc
hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở từng hộ gia đình, từng người dân chấp
hành nghiêm các quy định phòng dịch. Các xã quán triệt và tổ chức cho các chủ
hộ gia đình, người dân đang là lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị...
ký cam kết và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định phòng, chống
dịch. Sau khi ký cam kết, nếu vi phạm sẽ bị đưa đi cách ly tập trung và phải tự
trả chi phí trong thời gian cách ly.
- Quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong các khu vực được cách
ly. Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú; yêu cầu
người nhập cảnh (nếu có) thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Huy động các lực
lượng chức năng, đoàn thể, Hội cựu chiến binh tham gia phòng, chống dịch,
tăng cường việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời phát
hiện, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ.
- Tất cả các trung tâm thương mại, nhà hàng, chợ... phải áp dụng nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch (cổng chợ phải có dung dịch sát khuẩn, tất cả
chủ thương phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách; nhân viên trong các trung
tâm thương mại, nhà hàng phái đeo khẩu trang và giữ khoảng cách).
- Tạm dừng tổ chức lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các cơ sở thờ tự, giải đấu thể
thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự
kiện lớn chưa cần thiết; các điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, các khu danh
lam, thắng cảnh, vui chơi giải trí,... bắt đầu từ 18h00' ngày 09/5/2021 cho đến
khi có chỉ đạo cho phép tiếp tục hoạt động của Chủ tịch UBND huyện.
- Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở lưu trú khách du lịch, homestay, nhà
nghỉ, nhà hàng, quán ăn (quán ăn sáng, quán beer, quán ăn vặt và các quán
nước vỉa hè, quán cafe, quán giải khát... khuyến khích hình thức đặt hàng và vận
chuyến hàng đến nhà), các cơ sở làm đẹp (quán cắt tóc, spa, nail, gội đầu,...),
các trung tâm thể dục, thể thao, các cơ sở kinh doanh dịch vụ (Karaoke, quán
bar, game, Internet, phòng tập gym, phòng tập khiêu vũ...) bắt đầu từ 21h00'
ngày 09/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo cho phép tiếp tục hoạt động của Chủ tịch
UBND huyện.
- Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở,
trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 02m (hai mét) khi tiếp xúc.
2. Thực hiện các giải pháp về việc kiểm soát người ra, vào huyện cụ thể:
- Đối với tất cả người đến từ vùng có dịch của các địa phương giáp ranh
và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong tỉnh bố trí cơ sở cách ly tập trung
theo hình thức tự trả phí.
- Đối với các trường hợp đến từ các vùng không có dịch, thực hiện khai
báo y tế khi qua các chốt kiểm soát.
- Đối với người từ trong huyện đi các địa phương khác, được phép ra khỏi
tỉnh (không phải khai báo y tế) nhưng khi quay lại phải thực hiện các nội dung
quy định nêu trên.
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- Tại các chốt kiểm soát giáp các tỉnh, huyện thực hiện kiểm soát khai báo
y tế chặt chẽ đối với toàn bộ người vào huyện, đặc biệt người từ vùng có dịch
của các địa phương giáp ranh; tiếp tục áp dụng khai báo y tế điện tử; khuyến cáo
người dân chủ động khai báo y tế điện tử trước để giảm thiểu thời gian qua các
trạm kiểm soát. Không kiểm soát người ra khỏi huyện, tỉnh. Chủ tịch UBND các
xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Trung tâm Y tế và các đơn
vị có liên quan tăng cường nhân lực, thực hiện kiểm soát chặt chẽ tại các chốt
kiểm soát phòng chống dịch và trên toàn bộ các khu vực có thể tiếp cận bằng
đường mòn, lối mở, đường sông. Tuyệt đối không để tình trạng người dân vào
địa bàn quản lý không được kiểm soát; đảm bảo tất cả người dân vào địa bàn
phải được khai báo y tế, cập nhật thông tin lịch sử đi lại và lộ trình dự kiến để
sẵn sàng truy vết khi cần thiết. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với
các trường hợp vi phạm.
3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực
hiện cách ly y tế, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập
trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm ra cộng đồng; sẵn sàng phương án mở rộng
khu cách ly tập trung tại Phiêng Nèn để chủ động ứng phó với tình hình dịch
bùng phát có thể xảy ra.
4. Công an huyện
- Tiếp tục chỉ đạo công an các xã phối hợp với chính quyền địa phương,
cơ sở y tế rà soát trong thời gian nhanh nhất những trường hợp Fl, F2, F3 và
những người đi về từ vùng có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Với phương
châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng không bỏ sót để phục vụ kịp
thời công tác phòng, chống dịch.
- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm
soát chặt chẽ số người nước ngoài đang làm việc, du lịch tại huyện và số người Việt
Nam từ nước ngoài trở về huyện, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp nhập
cảnh trái phép (nếu có), các trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật, không
khai báo y tế, khai báo không trung thực, vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định, kịp thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tăng cường kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hạn chế
thăm thân tại các trại tạm giam.
5. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các xã: Tăng cường
đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp ký cam kết và thực hiện các quy
định phòng dịch. Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nêu để
xảy ra dịch bệnh tại doanh nghiệp do không chấp hành các quy định phòng dịch.
6. Trung tâm Y tế
- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 3775/BYT-KCB ngày
6/5/2021 vê việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.
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- Tập trung chỉ đạo công tác truy vết nhanh những trường họp trở về từ
vùng dịch, các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người đã đi, đến, khám, điều trị
tại các cơ sở y tế có dịch theo thông báo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định,
hướng dẫn của Bộ Y tế.
7. Bệnh viện Đa khoa huyện và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện
- Duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại,
phân luồng; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối
không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện; chủ động giám sát và có biện pháp
đối với những trường họp nghi nhiễm Covid-19 đến khám, điều trị tại các cơ sở
y tế; có biện pháp phòng hộ, bảo vệ các bác sỹ, nhân viên y tế làm tại các cơ sở
y tế, đảm bảo an toàn cho các y bác sỹ và bệnh nhân. Nâng mức cảnh báo chống
dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm
nhập vào bệnh viện.
- Rà soát cơ sở vật chất tại các bệnh viện, chuẩn bị thật tốt các điều kiện,
kịch bản cụ thể khi có tình huống phát sinh dịch bệnh trên địa bàn huyện.
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Rà soát các biện pháp phòng, chống dịch trong các trường học đã và
đang thực hiện có hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện; tăng cường tuyên
truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên,
nhà giáo, học sinh và phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng chống dịch,
nhất là thực hiện tốt 5K tại trường học.
- Rà soát công tác dạy và học, tăng cường thực hiện các phương pháp dạy
học trực tuyến, qua mạng internet phù hợp; khẩn trương rà soát và đề xuất với
Sở GD&ĐT phương án tổ chức các kỳ thi, nghỉ hè đảm bảo công tác phòng,
chống dịch bệnh và chất lượng giáo dục. Chỉ đạo các đơn vị trường học cho
phép học sinh mầm non kết thúc năm học 2020-2021 từ ngày 12/5, học sinh tiểu
học từ ngày 16/5/2021.
9. Đề nghị Ủy ban bầu cử huyện, xã
- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 huyện, xã chuẩn bị thật tốt các phương án ứng phó với tình hình dịch
bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử ngày (23/5/2021); xây dựng kịch bản bầu cử
khi có dịch bệnh xảy ra.
- Xây dựng phương án thành lập các Tổ hỗ trợ Tổ bầu cử khi có trường
hợp thành viên trong Tổ bầu cử phải cách ly y tế.
10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại
bến xe, phương tiện giao thông công cộng, yêu cầu chủ phương tiện phải cam
kết và chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi
hoạt động kinh doanh vận tải.
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- Yêu cầu hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, có dung
dịch sát khuẩn để sát khuẩn tay; lập danh sách hành khách (họ tên, địa chỉ, số
điện thoại liên hệ) đối với hoạt động vận chuyến hành khách liên tỉnh; sắp xếp,
bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe. Nhà xe nộp danh sách theo từng
chuyến về Ban Chỉ đạo phòng chống covid-19 huyện (qua Trung tâm Y tế
huyện) để theo dõi.
- Chỉ đạo dừng vận tải hành khách đến các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Hải
Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Các tuyến vận tải hành khách đến
Thành phố Hà Nội chỉ được phép chở 50% số chỗ nhưng không quá 20 khách
trên 1 xe, thời gian thực hiện kể từ 00h00’ ngày 09/5/2021 cho đến khi có thông
báo mới. Chỉ trả khách tại các điểm mà huyện đã công bổ.
11. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm TTVH huyện
- Phối hợp với Trung tâm Y tế, UBND các xã tăng cường thời lượng
tuyên truyền hàng ngày, hàng tuần để thông tin đến người dân không được chủ
quan, kiên quyết thực hiện nghiêm, triệt đê các quy định vê phòng, chống dịch,
tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế về
phòng, chống dịch Covid-19 với Thông điệp 5K “Khâu trang - Khử khuẩn Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”, tăng cường vận động nhân dân
tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone.
- Phòng Văn hoá và Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền
của huyện đấy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng,
chống dịch, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, tránh
gây xáo trộn dư luận, hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực tới sự
phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã khẩn trương triển khai,
thực huyện./.
Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thủy

