ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Số: 1363/UBND-VP

Quỳnh Nhai, ngày 11 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Thông báo số
306/TB-VPUB ngày 10/6/2021
của Văn phòng UBND tỉnh

Kính gửi:

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

Thực hiện Thông báo số: 306/TB-VPUB ngày 10/6/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh Sơn La 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 trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19,
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã căn cứ chức
năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
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 phòng, chống dịch tỉnh, Huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện, Ban Chỉ đạo 951 huyện và các văn bản có liên quan khác về công
tác phòng, chống dịch Covid-19.
2. Rà soát, bổ sung các đối tượng cần phải tiêm vắc xin phòng Covid-19
theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ gửi
về Trung tâm Y tế trước 10h00’ ngày 13/6/2021 để tổng hợp gửi Sở Y tế.
3. Chỉ đạo chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên quốc lộ 279 (bản
Phiêng Mựt, Xã Mường Giôn) kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện giao
thông ra vào huyện, đặc biệt là công dân đi từ vùng có dịch về, thực hiện rà soát,
phân loại, để áp dụng các biện pháp y tế phòng dịch phù hợp.
4. Trung tâm Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện
tăng cường công tác chỉ đạo, có phương án đón, tiếp nhận các trường hợp dương
tỉnh với SARS -CoV-2 (F0) trở về địa phương tiếp tục quản lý và theo dõi theo
quy định.
5. Thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem
bóng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các trận
thi đấu khác; đặc biệt quán triệt việc không được tiếp xúc giữa những người
đang được cách ly trong các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú,
những người đang trong các khu vực phong tỏa, bệnh nhân và người chăm sóc
trong các cơ sở khám, chữa bệnh, ... để tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo Covid19 có thể xảy ra.
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6. Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ để người dân thực hiện nghiêm biện
pháp 5 K trong phòng chống dịch Covid -19. Xử lý nghiêm đối với người vi
phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu
trang theo quy định, khai báo y tế không trung thực.
7. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch Covid-19 tại các cơ sở cách ly, các cơ sở khám, chữa bệnh, các khu vực
trong vùng phong tỏa và tại cộng đồng, ..xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
8. Chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người tham gia vận
tải hàng hóa, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, sản xuất
kinh doanh và người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; xử
phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực.
9. Cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn thật sự cần thiết
(không quá 30 người) phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K và các biện pháp
phòng, chống dịch theo quy định.
10. Tạm thời cho phép hoạt động trở lại đối các cơ sở lưu trú khách du
lịch, homestay, khách sạn, 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...) , các cơ
sở làm đẹp (spa, nail, gội đầu,...), các trung tâm thể dục, thể thao. Yêu cầu thực
hiện các biện pháp sau:
11. Đối với các cơ sở lưu trú khách du lịch, homestay, nhà nghỉ phải đăng
ký với Ban Chỉ đạo các cấp 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.
12. Đối với các nhà hàng, quán ăn yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch với Ban Chỉ đạo các cấp và phải thực hiện các
biện pháp an toàn phòng dịch như: thực hiện giãn cách tối thiểu 1m giữa các
bàn, phải bố trí vách ngăn và phục vụ tối đa không quá 20 khách/lần phục vụ;
các chủ quán, nhân viên bắt buộc phải đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ để
đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; thời gian phục vụ đối với các nhà
hàng, quán ăn bắt đầu từ 6h00 đến 22h00 hằng ngày.
13. Các hoạt động thể dục, thể thao được phép hoạt động trở lại nhưng
phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của
ngành Y tế và không được tập trung quá 20 người tại một địa điểm.
14. 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 thông báo cho các chủ hộ
gia đình, người dân đang có người nhà, người thân đi lao động ngoại tỉnh khi trở
về địa phương phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định.
15. Thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ
sở lưu trú khách du lịch, homestay, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn, các cơ sở làm
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đẹp, các trung tâm thể dục, thể thao, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các doanh
nghiệp, các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ... xử lý
nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm.
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;
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thủy

