
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tiếp tục thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 
trong tình hình mới  

    Kính gửi: 
                      - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;

                                   - Chủ tịch UBND các xã.
Thực hiện Công văn số 561/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND 

Tỉnh V/v tăng cường cách ly, theo dõi người từ các địa phương có ca dương tính 
với COVID-19 về Quảng Nam, Công văn số 150/CV-BCĐ ngày 28/01/2021 của 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh V/v tăng cường, quyết liệt các 
biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 và trên cơ sở nội dung thống 
nhất tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 ngày 
29/01/2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Tất cả các ngành, các cấp, nhất là ngành Y tế, khẩn trương kích hoạt lại 
toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; đồng thời, 
triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, 
chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng, chủ động có phương án tốt nhất để ứng phó dịch bệnh 
theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, của ngành Y tế. 

2. Tạm dừng tất cả các hoạt động cộng đồng tập trung đông người chưa cấp 
thiết trên địa bàn như: khám chữa bệnh nhân đạo, khám sàng lọc cộng đồng, cấp 
phát thuốc miễn phí, các hoạt động cứu trợ, nhân đạo….., bao gồm cả Phiên chợ 
sâm Ngọc Linh và hàng nông sản đặc trưng miền núi tháng 02/2021, các hoạt động 
tổ chức Lễ công bố xã Trà Mai đạt chuẩn nông thôn mới…. ; các sự kiện tập trung 
đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 huyện; các cuộc họp, hội nghị, hội thảo… trên địa 
bàn từ 50 người trở lên bắt buộc phải đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn và đảm 
bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 279/UBND-KGVX ngày 
14/01/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 
287/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 về việc triển khai các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 khi công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước trong Quý I 
năm 2021. 

- Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa 
bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực 
thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Tăng cường kiểm tra việc thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các vi phạm. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân luôn đề cao cảnh giác 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không hoang mang với dịch bệnh; tăng cường 



giám sát các trường hợp có dấu hiệu: sốt, ho…; yêu cầu người dân đeo khẩu trang 
khi ra khỏi nhà, bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng, các cơ sở y tế, 
chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng; các công trường 
thi công… thực hiện nghiêm thông điệp 5K; 

 Các phòng, ban, ngành, UBND các xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được 
giao khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các trạm y tế, cơ sở lưu trú, trường 
học, các công trường thi công các công trình trên địa bàn, nhất là các công trình 
thủy điện tiến hành rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn 
phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm của 
các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP 
ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. 

5. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan, 
UBND các xã:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch/kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid- 
19 trong tình hình mới; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của 
dịch bệnh, các hướng dẫn, chỉ đạo của ngành chuyên môn cấp trên để tham mưu 
cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo cấp huyện các vấn đề liên quan đến công tác, 
phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, các Tổ chuyên môn của ngành Y tế để 
đảm bảo nhân lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Chuẩn bị tốt công tác khám sàng lọc, phân luồng, khu điều trị cách ly bệnh 
nhân; hướng dẫn các trạm y tế xã giám sát, phát hiện người về từ vùng dịch để có 
biện pháp cách ly phù hợp theo đúng hướng dẫn của ngành y tế cấp trên, nhất là 
những người về từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế;

- Phối hợp với cơ quan Quân sự huyện và các cơ quan liên quan tái khởi 
động Khu cách ly tập trung.

6. Chủ tịch UBND các xã 
- Rà soát, củng cố lại Ban chỉ đạo cấp xã về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; kích hoạt lại các Tổ Giám sát - Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong 
cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau 
để thông tin đầy đủ, chính xác, toàn diện về dịch bệnh, nhằm nâng cao hơn nữa 
nhận thức của người dân về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19.

- Theo dõi, nắm chắt tình hình ở địa phương để quản lý chặt chẽ đối với 
người từ vùng dịch đến và người của địa phương về từ vùng dịch để chủ động các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả trong tình hình mới; thông báo 
gấp cho những trường hợp về từ các tỉnh, thành phố có dịch phải liên hệ ngay với 
cơ quan y tế, khai báo y tế và bắt buộc thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú; 
tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 sẽ xem xét thực hiện xét 



nghiệm SAR-CoV- 2. Trong khoảng thời gian này, đề nghị các trường hợp trên 
nghiêm túc thực hiện 5K.

7. Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an chính quy xã, phát động phong 
trào quần chúng, huy động Mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị mỗi người 
dân, từng gia đình, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp 
nhập cảnh trái phép, các trường hợp đi về từ các địa phương có ca dương tính với 
SARS-CoV-2.

8. Cơ quan Quân sự huyện phối hợp với Trung tâm y tế huyện để chuẩn bị 
phương án tái khởi động khu cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa Thể thao 
huyện.

9. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao & Truyền thanh 
Truyền hình huyện: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên các phương tiện truyền 
thông, trạm truyền thanh không dây, xe lưu động.v.v. 

10. Đề nghị Ban Tuyên Giáo huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, xã tích cực phối hợp với chính quyền cùng 
cấp tăng cường vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, 
tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TVHU (B/cáo);
- Lưu: VT, UBND.

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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