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Số: 987/UBND-VP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quỳnh Nhai, ngày 06 tháng 5 năm 2021

V/v thực hiện Thông báo số
201/TB-VPUB ngày 05/5/2021
của Văn phòng UBND tỉnh

Kính gửi:

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

Thực hiện Thông báo số 201/TB-VPUB ngày 05/5/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tỉnh, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Chủ
tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã
- Tiếp tục 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,
các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban
Chỉ đạo 1572 của huyện và các văn bản có liên quan khác về công tác phòng,
chống dịch Covid -19.
- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân khi
trở về huyện bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế. Đối với những trường hợp có
biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19 cần
phải đến ngay các cơ sở Y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.
- Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi
tình huống của dịch. Tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại các khu
cách ly tập trung để thực hiện cách ly (cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công
tác, trang thiết bị, vật tư, hóa chất...).
- Vận động nhân dân tạm dừng các hoạt động đám cưới, đám hỏi, đám giỗ
trên địa bàn. Đối với các đám hiếu cần được giám sát, tất cả mọi người tham gia
bắt buộc đeo khẩu trang, hạn chế số lượng người tham gia và thực hiện giãn
cách theo quy định.
- Chỉ đạo các tổ, bản, xóm, tổ liên gia tự quản, ngõ, xóm,... hằng ngày rà
soát, cập nhật và yêu cầu khai báo y tế (riêng đối với người đi từ vùng dịch trở
về phải thực hiện cách ly theo quy định) số người từ ngoài tỉnh trở về, thăm
thân, trước 08h00 hằng ngày gửi báo cáo về xã; trước 10h00 hằng ngày xã
tổng hợp báo cáo gửi về Trung tâm Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo1572
huyện); trước 14h00 hằng ngày, tổng hợp báo cáo chung tình hình phòng chống
dịch Covid-19 gửi Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện theo quy định.

- Tăng cường công tác truyền thông, bằng nhiều hình thức để nâng cao
nhận thức của nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19, thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế không để dịch bệnh
lây lan và bùng phát trên địa bàn huyện, vận động nhân dân tiếp tục cài đặt và sử
dụng các ứng dụng khai báo y tế nCoV, Bluezone...
2. Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện theo chức năng, nhiệm
vụ thực hiện:
- 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.
- Cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế chuẩn bị sẵn
sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên đại bàn. Tiếp tục
kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm tra đối
tượng tiêm vắc xin phòng Covid - 19 đợt 1 theo đúng đối tượng quy định tại
khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.
- Tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc lây nhiễm
chéo có thể xảy ra tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly, tăng cường các biện pháp bảo
vệ đội ngũ cán bộ y tế, nhân viên làm nhiệm vụ tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly.
- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện rà soat, điều
chỉnh phương án đáp ứng với cấp độ dịch cho phù hợp với điều kiện thực tế
của địa phương.
- Duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động đường dây nóng của Trung tâm
Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 1572 huyện) và các số điện thoại phục
vụ phòng chống dịch bệnh do Covid-19: 0988.208.027 - 0977.708.959.
3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà
soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, tuyệt đối không
để xảy ra lây nhiễm trong cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm
ra cộng đồng.
- Công an huyện tiếp tục chỉ đạo Công an địa phương quản lý chặt chẽ
tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; Thường xuyên kiểm tra, rà soát người
nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ
người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại địa phương đặc biệt tại các cơ
sở sản xuất kinh doanh, khách sạn, nhà nghỉ. Vận động quần chúng nhân dân
phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái
phép vào địa bàn huyện và các trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật về
dịch Covid -19 gây hoang mang trong dư luận.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh

nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà
hàng, khách sạn.. .việc chấp hành công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo
quy định.
- Các cơ sở lưu trú du lịch trên từng địa bàn phải đăng ký và tự đánh giá
an toàn Covid-19 để kết nối với hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia theo hướng
dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo
các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.
5. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân thể hiện ý thức, tinh
thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19
theo khuyến nghị của Bộ Y tế với Thông điệp "5K + Văc xin" . Tăng cường vận
động nhân dân tiếp tục cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế nCoV,
Bluezone...
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

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