ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 385 /UBND-VHXH

Kông Chro, ngày 19 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục tăng cường các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19
gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 218/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 của UBND
tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội.
Ủy ban nhân dân 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 nhiệm vụ
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; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy,
UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của huyện. Ưu tiên nhiệm
vụ kiểm soát dịch bệnh, thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và kinh
tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép.
Tập trung thực hiện nghiêm, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng,
chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới theo chỉ đạo
của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của
tỉnh tại Thông báo số 30/TB-VP ngày 17/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Gia Lai và Công văn số 378/UBND-VHXH ngày 19/02/2021 của UBND huyện
về thực hiện Thông báo số 30/TB-VPUB ngày 17/02/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh Gia Lai.
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm một số công tác và biện pháp sau:
- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống Covid-19 (đeo khẩu
trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai
báo y tế); đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông
người, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…
- Không dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt
chẽ việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tại các nhà máy, xí
nghiệp, công trình xây dựng, … doanh nghiệp phải có phương án phòng dịch phù
hợp khi tổ chức sản xuất. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời,
tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập
trung đông người tại nơi công cộng; các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người;
các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, karaoke,
mát-xa, các điểm trò chơi game online, các đại lý internet) cho đến khi có thông
báo mới.
4. Trung tâm Y tế, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp
rà soát chặt chẽ, triệt để, thực hiện truy vết và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát
dịch bệnh tỉnh Gia Lai thực hiện xét nghiệm trên diện rộng đối với các đối tượng có
nguy cơ, các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh, người nhập cảnh trái phép
(nếu có).
5. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 ở một số tỉnh, thành phố đang
diễn biến phức tạp. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Công an huyện, Phòng Kinh tế
và Hạ tầng huyện, Trung tâm Y tế huyện tăng cường giám sát, theo dõi chặt số
người từ các tỉnh, thành phố khác về tại địa bàn huyện để thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch theo quy định. Phát huy vai trò của Mặt trận, các hội,
đoàn thể ở cơ sở và Tổ Covid cộng đồng, thực hiện phương châm đi từng ngõ,
gõ từng nhà, rà từng trường hợp để tuyên truyền, vận động người dân tự giác
khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.
6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện tăng cường quản lý
chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung của huyện.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo
các cơ sở kinh doanh lưu trú (Nhà khách, nhà trọ, nhà nghỉ…) siết chặt các biện
pháp phòng, chống dịch tại cơ sở lưu trú, tất cả khách lưu trú phải khai báo y tế;
thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, diệt khuẩn trước, trong và sau khi khách
nhận trả phòng; lấy thông tin kỹ lộ trình di chuyển của khách đến lưu trú đồng
thời khẩn cấp báo cáo chính quyền địa phương khi có công dân người nước
ngoài và công dân đến từ vùng dịch.
Lưu ý: Đối với công dân người nước ngoài khi đến Gia Lai phải thông
qua Sở Ngoại vụ tỉnh và phải chấp hành xét nghiệm Sars-Cov2, cách ly tập
trung theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai. Trường hợp
đã cách ly tập trung nơi khác khi vào Việt Nam thì lấy mẫu xét nghiệm và hướng
dẫn tự theo dõi sức khoẻ, khai báo lịch trình di chuyển trước, trong và sắp tới.
8. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị
trấn tiếp tục truyền thông cho mọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ
động phòng, chống dịch, không chủ quan, đồng thời giữ bình tình, không hoang
mang lo lắng về dịch bệnh.
9. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng phương án cho học sinh
học trực tuyến hoặc nghỉ học theo tình hình dịch bệnh và theo hướng dẫn của Sở
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Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, đảm bảo phù hợp với độ tuổi của học sinh từng
cấp học.
10. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn quán triệt tinh thần chủ động, tịch cực phòng, ngừa không để xảy ra dịch
bệnh Covid-19 là khâu đầu tiên; triển khai nhanh chóng các dự án đầu tư, các
công trình xây dựng, các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và có biện pháp, giải
pháp đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện ngay từ những ngày đầu năm; với tinh
thần khắc phục khó khăn phải nâng cao tính chủ động, sáng tạo nâng cao năng
suất làm việc; 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
đông 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 và viên chức.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành
huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./
Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- 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.

Ngô Hữu Luật
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