ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NẬM PỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nậm Pồ, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Số: 1111 /UBND-YT
V/v tiếp tục tăng cường triển khai
các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, phòng ban, đoàn thể huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện;
- Các Trường THPT trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Căn cứ Thông báo số 253/TB-VPCP, ngày 25/7/2020 của Văn phòng chính
phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc
họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo khẩn số
15, Thông báo khẩn số 16 ngày 26/7/2020, Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế
về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các địa điểm có nguy
cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Thực hiện công văn số 2158/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND
tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Để chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng chống dịch kịp thời,
không để dịch xâm nhập, bùng phát trên địa bàn huyện. UBND huyện Nậm Pồ
yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, các doanh
nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Các cơ quan, phòng ban, đoàn thể huyện, UBND các xã và các đơn vị
liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của huyện có trách
nhiệm:
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày
24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch trong tình hình mới, các văn bản của Bộ Y tế và UBND huyện về
phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 như sau:
+ Khuyến cáo mọi người dân không tập trung đông người tại các điểm
cộng cộng, hạn chế di chuyển nếu không thật cần thiết, yêu cầu thực hiện đeo
khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc, không tập trung quá 30
người ngoài các công sở, trường học, bệnh viên.
+ Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ
chưa cần thiết như: Dịch vụ Karaoke, quán bar, sân vận động, các tụ điểm vui
chơi giải trí, cơ sở làm đẹp,…
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+ Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao,
sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện
lớn chưa cần thiết đến khi có thông báo tiếp theo.
+ Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.
+ Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây
dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an
toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người
chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian,
thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và
doanh nghiệp.
+ Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự
cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền cơ sở quyết định và thực hiện
các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: Đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi
giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.
- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn
của Bộ Y tế, áp dụng các biện pháp cách ly phòng, chống dịch phù hợp như:
+ Đối tượng F1: Những người có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định hoặc
nghi ngờ mắc bệnh có biểu hiện: sốt, ho, mệt mỏi, khó thở, tức ngực, đau rát
họng,… phải thực hiện cách ly tại cơ sở y tế hoặc tật trung.
+ Đối tượng F2: Những người có tiếp xúc gần với trường hợp F1 phải thực
hiện cách theo dõi sức khỏe cở sở cách ly tật trung hoặc tại nhà, nơi lưu trú nếu
có triệu chứng bệnh lý hô hấp đều phải đến cơ sở Y tế khám, kiểm tra, cách ly,
theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
+ Đối tượng F3: Những người có tiếp xúc gần với trường hợp F2 hoặc đi từ
vùng có dịch về không có triệu chứng bệnh lý hô hấp phải khai báo y tế, thực
hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.
- Khẩn trương rà soát, lập danh sách những người đến, đi qua thành phố Đà
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trở về địa phương chưa qua 14 ngày, yêu cầu
người dân khai báo đầy đủ với cơ quan Y tế hoặc Ứng dụng phần mền NCOVI
thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà khi có dấu hiệu bất thường (sốt, ho,
mệt mỏi, khó thở, tức ngực,…) phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất thực hiện
điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19. Có phương án cách ly kịp
thời.
- Trước mắt thông báo cho người dân không đến thành phố Đà Nẵng, tỉnh
Quảng Nam, Quảng Ngãi với mục đích thăm thân và các công việc không thật
cần thiết khác.
- Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không được chủ quan, lơ
là, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tuân
thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, thường xuyên
rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn.
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- Tiếp tục giám sát, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái
phép về địa phương để đưa vào các khu cách ly tập trung theo quy định.
2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện
Thường xuyên cập nhật, nhận định diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế
giới và trong nước để tham mưu kịp thời cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo,
các biện pháp ứng phó, phòng chống dịch bệnh hiệu quả trên địa bàn.
Chủ động phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể huyện và UBND các xã
giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh xâm nhập
vào địa bàn huyện, khẩn trương báo cáo và triển khai nhanh chóng các biện pháp
khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Phối hợp với các lực lượng chức năng (Biên phòng, Công an huyện,…) và
UBND các xã tổ chức giám sát, phát hiện và tổ chức cách ly tập trung hoặc tại
nhà đối với tất cả các công dân nhập cảnh, đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng
Ngãi về địa bàn huyện từ ngày 15/7/2020 để theo dõi sức khỏe.
Phối hợp với các đơn vị như: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện,
UBND các xã và các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tất cả các
trường hợp đến từ, đi qua các vùng đang có dịch bệnh, hành khách trên các
phương tiện giao thông vào địa bàn huyện; tổ chức yêu cầu khai báo y tế bắt
buộc và sàng lọc, phân loại y tế đối với các đối tượng trên để thực hiện các biện
pháp cách ly phù hợp và xử lý sớm khi phát hiện trường hợp nghi ngờ.
Chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Kinh tế - Hạ
tầng đảm công tác y tế trong quá trình vận chuyển các đối tượng được cách ly
đến các khu cách ly trên địa bàn huyện.
Chủ động phân công nhân lực, đảm bảo công tác y tế tại các khu cách ly
tập trung trên địa bàn huyện.
3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Chủ trì đảm bảo hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu theo quy định phục
vụ cho các đối tượng được cách ly tại các khu cách ly trên địa bàn huyện; phối
hợp tham mưu cho UBND huyện đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhu
yếu phẩm, trang thiết bị tại các khu cách ly trên địa bàn huyện.
Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Y tế huyện, các
Đồn Biên phòng thuộc huyện đảm bảo phương tiện vận chuyển người cần phải
cách ly tập trung từ các địa phương trên địa bàn huyện, các địa phương ngoài
huyện về khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
4. Các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện
Chủ trì, phối hợp với ngành y tế, UBND các xã, trưởng bản tổ chức các tổ
đội chốt chặn tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở để giám sát chặt chẽ người
và phương tiện nhập cảnh vào địa bàn huyện. Phối hợp tổ chức khai báo y tế và
cách ly ngay đối với các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn huyện.
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Phối hợp với trưởng bản trên địa bàn phụ trách điều tra, nắm bắt thông tin
các trường hợp đi lao động, thăm thân từ nước ngoài và các địa phương đang có
dịch trong cả nước về các bản thông báo cho cơ quan y tế để tổ chức xác minh,
phân loại nhằm có biện pháp xử lý phù hợp.
5. Đề nghị Đoàn kinh tế - Quốc phòng 379
Chủ động Phối hợp với ngành Y tế tăng cường các hoạt động chủ động
phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý.
Chỉ đạo Bệnh xá Đoàn tăng cường hoạt động giám sát ca bệnh trong hoạt
động khám chữa bệnh tại Bệnh xá Đoàn và trong cộng đồng các thôn bản; chỉ
đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các đơn vị quản lý; chuẩn bị
sẵn sàng về nhân lực, phương tiện đáp ứng cao nhất hỗ trợ Trung tâm Y tế
huyện khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.
6. Công an huyện
Phối hợp với UBND các xã, các Đồn Biên phòng, trưởng các bản tổ chức
rà soát, thu thập thông tin và lập danh sách tất cả các trường hợp đã đi lao động,
học tập, thăm thân tại nước ngoài và các địa phương trên cả nước chưa về địa
phương hoặc đã về địa phương nhưng chưa qua 14 ngày. Đặc biệt khẩn trương
rà soát ngay các trường hợp đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi về địa
bàn huyện từ ngày 15/7/2020 để các ly, theo dõi sức khỏe, nếu chưa qua 14
ngày.
Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cơ quan y tế cắt cử lực lượng
đảm bảo an ninh tại các khu cách ly y tế trên địa bàn huyện.
Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 đối với các phương tiện vận chuyển hành khách ra, vào địa bàn huyện.
Chủ động xác minh và thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp tung tin đồn
không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng.
7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Chỉ đạo các chủ phương tiện vận tải hành khách ra, vào địa bàn huyện phối
hợp và tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn về biện pháp phòng, chống dịch của
cơ quan y tế; yêu cầu thực hiện treo, dán tờ rơi, áp phích, khuyến cáo phòng
chống dịch bệnh Covid-19 trên phương tiện vận chuyển của mình.
Chỉ đạo chủ các phương tiện lập danh sách hành khách trên xe hướng dẫn,
nhắc nhở hành khách thực hiện khai báo y tế để lưu giữ và cung cấp thông tin
phục vụ cho khoanh vùng, điều tra; chủ động thông báo cho cơ quan y tế khi
phát hiện hành khách có yếu tố tiếp xúc với trường hợp nghi mắc hoặc đi từ
vùng dịch về có các triệu chứng đường hô hấp.
8. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền
hình huyện
Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã trên địa bàn
huyện tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp (trên Đài Truyền
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thanh - Truyền hình huyện, loa phát thanh tại các xã, bản) nhằm cung cấp các thông
tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động phòng
chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Thông tin kịp thời các khuyến cáo phòng lây
nhiễm bệnh của Bộ Y tế, khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi đông người.
Phòng Văn hóa - Thông tin tăng cường chỉ đạo chủ các cơ sở nhà nghỉ, lưu
trú trên địa bàn huyện thực hiện giám sát, hướng dẫn người dân, khách du lịch
những người đến từ vùng dịch bệnh đến nghỉ trọ, lưu trú thực hiện khai báo y tế;
triển khai các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,… Khi
phát hiện các trường hợp nghi ngờ phải lập tức thông báo cho cơ quan y tế để có
biện pháp cách ly, điều tra, xác minh, xử lý kịp thời.
Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền các đơn vị, tổ chức và người dân không
tổ chức các lễ hội; vận động không tổ chức những sự kiện tập trung đông người
như: Đám cưới, điểm vui chơi, quán karaoke, các điểm thể thao, tập gym,…
9. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các trường học tiếp tục phối hợp với ngành y tế tích cực triển khai
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học theo các hướng dẫn của
cơ quan y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo. Chủ động theo dõi sức khỏe học sinh,
giáo viên và nhiên viên trường học, khi có dấu hiệu nghi ngờ cần thông báo
ngay cho cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.
Không tập trung học sinh tại trường từ nay đến 01/9/2020.
10. Trường THPT Chà Cang, Trường THPT Nậm Pồ, Trường PTDTNT
THPT Nậm Pồ
Đối với các học sinh đang ôn thi để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2020 trên địa bàn phải đảm bảo giãn cách 01m, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt,
sát khuẩn tay khi đến trường tham gia ôn thi, tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và
khi học tập tại trường. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống covid 19 của ngành y tế.
11. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện
Phối hợp với ngành y tế, chính quyền các xã vận động Nhân dân tuân thủ
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế,
các biện pháp cách ly y tế, thông báo kịp thời các trường hợp nghi nhiễm bệnh;
phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường tự bảo vệ sức khỏe.
12. UBND các xã
Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an xã, các ban ngành xã, trưởng các bản phối
hợp tích cực với Trạm Y tế xã, các Đồn Biên phòng trên địa bàn rà soát lập danh
sách công dân của xã đi làm ăn, học tập, từ nước và các địa phương đang có dịch
bệnh trên cả nước trở về địa phương chưa qua 14 ngày và những trường hợp chưa
trở về địa phương để chủ động các biện pháp tiếp cận, điều tra xác minh và tổ chức
biện pháp cách ly phù hợp.
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Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã, Trưởng/phó bản tích cực phối hợp với
Trạm Y tế xã tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người
dân về dịch bệnh và cách phòng lây nhiễm, hạn chế các sự kiện tập trung đông người
như: các đám cưới, lễ hội,… vận động Nhân dân không đi đến các vùng đang có
dịch bệnh xảy ra (nếu không thật sự quá cần thiết); khi có người thân trong gia
đình từ Trung Quốc, Lào, các vùng đang có dịch bệnh xảy ra tại Đà Nẵng,
Quảng Nam, Quảng Ngãi trở về cần chủ động khai báo với cơ quan y tế và
nghiêm túc thực hiện các biện pháp cách ly.
Chỉ đạo ban ngành đoàn thể xã phối hợp với lực lượng chức năng tham gia
tổ chức chuẩn bị các điều kiện và quản lý các khu cách ly tập trung trên địa bàn
xã khi được yếu cầu.
Trên đây là ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, yêu cầu thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị, UBND xã thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nậm Pồ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế tỉnh Điện Biên;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- LĐ. UBND huyện;
- TT. Đảng ủy, HĐND các xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(b/c)

Hạng Nhè Ly

