ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––––––––––
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Số: 935/UBND-VP

Quỳnh Nhai, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Công điện số 01/CĐUBND ngày 28/4/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/4/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19,
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã
- Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm
người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng,
chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách
ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.
- Chủ động phối hợp, cập nhật tình hình trong nước và thế giới, rà soát để
không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng,
chống dịch trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu
cầu thực tế; không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra;
bảo đảm chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, dễ thực hiện, dễ
giám sát, dễ kiểm tra và rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.
- Báo cáo cấp uỷ cùng cấp để thống nhất chỉ đạo và huy động cả hệ thống
chính trị vào cuộc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn; bảo
đảm việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch đối với tổ chức, cá nhân,
thực hiện yêu cầu về đeo khẩu trang nơi đông người; trường hợp để xảy ra lây
nhiễm dịch trong cộng đồng trên địa bàn thì tuỳ mức độ sẽ bị xem xét, xử lý
trách nhiệm theo quy định. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra,
giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp:
+ Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, bắt buộc đeo khẩu trang tại
nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện
giao thông công cộng;
+ Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... thường xuyên tự đánh giá
việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự
đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch;
+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học,
cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe...; xử lý nghiêm các tổ chức,
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cá nhân vi phạm phòng, chống dịch;
+ Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi
tình huống của dịch;
+ Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các
biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan
trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội
phải theo phương châm thiết thực, hiệu quả; bảo đảm an toàn nhưng không để
sản xuất, kinh doanh bị đình trệ ở quy mô quá mức cần thiết; hạn chế tối đa tác
động bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân;
+ Không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; trường hợp
cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện phải báo cáo
Ban Chỉ đạo 1572 huyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện
nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
Tăng cường kiểm soát trong các đợt nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ; rà soát tất cả các
hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí;
+ Khuyến cáo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân
dân trên địa bàn không ra ngoài tỉnh khi không có việc thật sự cần thiết; trường
hợp có việc cần thiết ra ngoài tỉnh, phải báo cáo và được sự đồng ý của người
đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý; 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.
2. Trung tâm Y tế
- Rà soát, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch ở quy mô cấp
huyện, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh.
- Rà soát, hoàn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp trong tình
hình mới, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong các sự kiện, hoạt
động có tập trung đông người, tại các cơ sở thường xuyên tập trung đông người.
- Tống hợp chung tình hình, kết quả thực hiện; các khó khăn, vướng mắc
và kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh
báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo 1572 huyện.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công
tác phòng, chổng dịch Covid-19 tại bến xe, bến phà, bến thủy nội địa, 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.
- Yêu cầu hành khách và lái xe, lái thuyền, phà 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 chuyển hành khách liên
tỉnh; sắp xếp, bô trí hành khách ngồi giãn cách trên xe. Tổng hợp báo cáo Ban
Chỉ đạo 1572 huyện theo quy định.
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tổ chức hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong triển khai các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện trong
dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 theo Công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS ngày
26/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể
thao, du lịch, lễ hội; phối hợp với các địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ
sở lưu trú du lịch, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch
chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
5. Ban Chỉ huy quân sự huyện; Công an huyện theo chức năng nhiệm vụ:
- Tiếp tục tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp
nhập cảnh trái phép đến địa bàn huyện, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường
hợp nhập cảnh trái phép.
- Quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh đến địa bàn, cách ly, theo dõi y tế sau
cách ly, đồng thời chuẩn bị các yếu tố cần thiết sẵn sàng mở rộng đối tượng
nhập cảnh phù hợp với tình hình dịch bệnh trên tinh thần phát triển nhưng phải
bảo đảm an toàn; quản lý, giám sát chặt chẽ cơ sở cách ly người nhập cảnh,
phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
6. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; UBND các xã
Tiếp tục tuyên truyền về đề cao cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện việc
tiêm vắc xin phòng Covid-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định. Đẩy mạnh thông tin truyền thông về chủ trương, chính sách nhập
cảnh và phòng chống Covid-19 của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời tuyên
truyền vận động công dân Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ các quy định của
nước sở tại, không nhập cảnh trái phép về nước.
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;
- Ban Chỉ đạo 1572 huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thủy

