ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 256 /UBND-VHXH

Kông Chro, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Công điện số 05/CĐUBND của Chủ tịch UBND tỉnh; Thông
báo số 21/TB-VPUB của Văn phòng
UBND tỉnh; Thông cáo báo chí số
04/TC-BCĐ ngày 01/02/2021 của
BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh
HỎA TỐC

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Gia Lai về tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng,
chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với
SARS-CoV-2 tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Thông báo số 21/TB-VPUB
ngày 01/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về kết luận của Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 31/01/2021); Thông cáo báo chí số 04/TCBCĐ ngày 01/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Gia Lai
thông báo về các trường hợp ca bệnh ghi nhận dương tính lần 1 với SARS-CoV2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Ủy ban nhân dân huyện sao chuyển Công điện số 05/CĐ-UBND của Chủ
tịch UBND tỉnh Gia Lai; Thông báo số 21/TB-VPUB ngày 01/02/2021 của Văn
phòng UBND tỉnh; Thông cáo báo chí số 04/TC-BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban
Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đến các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân
dân trên địa bàn huyện biết, triển khai thực hiện và yêu cầu các cơ quan đơn vị,
UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông báo các vị trí của các trường hợp ca bệnh ghi nhận dương tính
lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (tại Thông cáo báo chí số
04/TC-BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Gia
Lai) đến cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể
nhân dân trên địa bàn để biết. Đồng thời, khẩn trương rà soát, truy vết các
trường hợp ở địa phương mình có liên quan tới ổ dịch ở huyện Iapa, thị xã Ayun
Pa và các ca dương tính ở huyện Chư Prông thì phối hợp với Trung tâm Y tế
huyện tổ chức cách ly tế, theo dõi sức khỏe và đề nghị Trung tâm kiểm soát dịch
bệnh tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm.
2. Tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; ưu tiên bảo
vệ sức khỏe nhân đân và thực hiện “Mục tiêu kép”, hạn chế mức thấp nhất ảnh
hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, nhất là

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Vừa phải tập trung ưu tiên hàng đầu
cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng phải đẩy mạnh hoạt động sản
xuất, kinh doanh, xây dựng cơ bản, lưu thông hàng hóa, đảm bảo an sinh xã hội,
chăm lo đời sống cho nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội trên địa bàn.
3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của
UBND huyện. Yêu cầu người dân phải thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); xử phạt nghiêm
các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ,
của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia, của UBND tỉnh và Ban
Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 của huyện và của ngành Y tế về công tác phòng,
chống dịch Covid-19.
5. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát lại
phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị, địa phương mình mức
báo động cao hơn để sẵn sàng kích hoạt và ứng phó nếu có ca bệnh xảy ra,
không để lúng túng, bị động.
6. Trung tâm Y tế huyện khẩn trương rà soát và tham mưu Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 huyện điều chỉnh, bổ sung và chuẩn bị sẵn sàng các
điều kiện để triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn huyện.
7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn việc cung ứng hàng hóa, lương
thực, thực phẩm, sinh phẩm y tế, phục vụ sản xuất, nguyên liệu sản xuất, đầu tư
xây dựng,… đảm bảo mọi người dân trên địa bàn huyện đón Tết Nguyên đán an
toàn, đầy đủ; đảm bảo việc tiêu thụ nông sản, sản phẩm hàng hóa, thực hiện tốt
công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không để dịch lây lan ra cộng đồng.
8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện tiếp tục
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết,
tin tưởng vào công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của Chính phủ, của chính
quyền các cấp, tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; góp
phần tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với kết quả cao nhất.
9. Trong thời gian dịch bệnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn không được đi ra khỏi địa bàn tỉnh, không giải quyết nghỉ
phép cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên (trừ trường hợp bất khả
kháng phải báo cáo Chủ tịch UBND huyện cho phép). Yêu cầu người đứng đầu
các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 của huyện, các xã, thị trấn nêu cao trách nhiệm, tổ chức ứng trực
24/24h, chỉ huy sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch trong mọi tình huống;
thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và kết quả phòng, chống
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dịch, kịp thời báo cáo về UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo và cơ quan thường
trực Ban Chỉ đạo của huyện.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành
huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện và thực
hiện chế độ báo cáo theo quy định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở Y tế (B/cáo);
- TT. Huyện ủy (B/cáo);
- TT. HĐND huyện (B/cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBTTQ VN huyện;
- Các đoàn thể huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu VT-UB.

Võ Nguyên Nam
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