ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

Số: 378 /UBND-VHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kông Chro, ngày 19 tháng 02 năm 2021

V/v thực hiện Thông báo số
30/TB-VPUB ngày 17/02/2021 của
Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 của tỉnh

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Công an huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Thông báo số 30/TB-VPUB ngày 17/02/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh Gia Lai về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp chiều ngày 15/02/2021
của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống Covid-19
trên địa bàn tỉnh;
Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể
huyện; yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo
chỉ đạo của Trung Ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc
gia; Thường vụ tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 của tỉnh; chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro;
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của huyện.
2. Yêu cầu Ban Quản lý Dự án và Xây dựng huyện; Phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện; Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT
huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhanh chóng triển khai các dự án đầu
tư, các công trình xây dựng, các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tập trung đẩy
nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện ngay từ những ngày đầu năm để bù đắp những
thiệt hại trong thời gian dịch bệnh kéo dài, không vì dịch bệnh mà ngưng trệ sản
xuất, kinh doanh.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm văn hóa, Thông tin và
Thể thao huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch, yêu cầu mỗi người dân phải thực hiện thông điệp 5K trong phòng,
chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ

khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo y tế), tăng cường truyền thông các chế tài
xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi
phạm nhất là không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khai báo y tế không trung
thực, không chấp hành cách ly hoặc trốn ra khỏi khu vực cách ly, phong tỏa.
4. Trung tâm Y tế huyện; Công an huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn:
- Tổ chức giám sát, theo dõi chặt chẽ số người từ các tỉnh, thành phố có
dịch Covid-19 về tại địa bàn huyện để thực hiện đúng quy định về khai báo,
cách ly y tế. Nếu người về từ vùng đang có dịch trong các vùng thực hiện giãn
cách, phong tỏa bắt buộc cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Các vùng
khác trong địa phương có dịch phải khai báo y tế để được hướng dẫn phù hợp tại
đại phương nơi đến (kể cả các vùng dịch trong tỉnh); người về từ vùng chưa có
dịch phải khai báo y tế và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe.
- Theo dõi chặt chẽ những cán bộ, công chức, viên chức về lại huyện Ia
Pa, Krông Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa làm việc thì phải ở lại các huyện
trên, khai báo y tế và phải được lấy mẫu xét nghiệm để xử lý phù hợp, trong thời
gian giãn cách xã hội không được về lại địa bàn huyện Kông Chro. Trường hợp
cấp bách được cấp có thẩm quyền cho về huyện Kông Chro phải lấy mẫu xét
nghiệm, khai báo y tế và thực hiện cách ly phù hợp tại nơi ở hoặc nơi công tác
theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy
định của pháp luật.
- Cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đến làm việc tại khu vực có
dịch phải được xét nghiệm và được Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn
cách ly phù hợp, khai báo y tế và chịu sự giám sát cộng đồng nơi ở.
- Đối với các chốt chặn trên địa bàn huyện: Phải thực hiện nghiêm quy
định kiểm soát phòng, chống dịch bệnh; quản lý chặt chẽ tình hình ra vào của
công dân.
5. Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo
dõi giám sát thực hiện nghiêm cách ly y tế tại gia đình. Các vi phạm phải được
phát hiện và xử lý nghiêm. (Đối với các trường hợp F1 phải cách ly tập trung
14 ngày, hết thời gian cách ly tập trung về nhà thì cách ly tại gia đình tiếp 14
ngày, xét nghiệm ngày thứ 28 âm tính mới thực hiện xong thời gian cách ly; đối
với các trường hợp F2 phải cách ly tại nhà nghiêm ngặt, dán bảng thông báo
gia đình có người cách ly y tế; kiểm tra sức khỏe 1 ngày 02 lần, hết 14 ngày xét
nghệm âm tính mới thực hiện xong thời gian cách ly).
6. Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải quán triệt và
tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống
dịch theo quy định của Bộ Y tế.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và
Thể thao, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đưa tin kịp thời công tác chỉ đạo,
phòng chống dịch; tuyên truyền để người dân biết và thực hiện yêu cầu 5K của
Bộ Y tế; bên cạnh đó cần giành thời gian tuyên truyền cho người dân chăm lo
lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn
người dân cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để

cảnh báo phòng, chống dịch; Quản lý tốt các thông tin trên các báo, đài, các
trang mạng, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin sai sự
thật, thông tin không chính thống về dịch bệnh gây hoang mang trong cộng
đồng.
8. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn:
- Với tinh thần khắc phục khó khăn phải nâng cao tính chủ động, sáng tạo
nâng năng suất làm việc gấp đôi để khẩn trương, chủ động rà soát lại tất cả các
công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm, nhất là các dự án
đầu tư, các công trình xây dựng, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để tập
trung triển khai thực hiện theo đúng tiến độ trong thời gian sớm nhất.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh các dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4, làm việc trực tuyến, họp trực tuyến, không hội họp đồng
người và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường kỷ
cương và trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức do cơ
quan, địa phương mình quản lý.
Nhận được Công văn này, đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam
huyện, các đoàn thể huyện và yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện;
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, căn cứ triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- 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;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu VT-UB.
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