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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hương Khê, ngày  21 tháng 9 năm 2020 

Kính gửi: 

      - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

      - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 326/TB-VPCP ngày 11/9/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về 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; Văn bản 

số 37-CV/BCĐ ngày 14/9/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh về các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 trong tình hình mới và Văn bản 

số 6235/UBND-VX1 ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới. Để tiếp tục thực hiện kịp thời, đồng bộ, ngăn 

chặn triệt để nguồn lây dịch bệnh vào địa bàn và nguy cơ dịch bệnh quay lại khi 

Việt Nam mở cửa trở lại đường biên giới, nối lại đường bay quốc tế nhằm phục 

hồi kinh tế trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Duy trì tất cả các hoạt động trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn. 

Cho phép tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao, du lịch, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... nhưng phải thực hiện đầy đủ, 

chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

- Tập trung chuẩn bị tốt các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, bảo 

đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, các hoạt động đối ngoại, thúc 

đẩy giao thương kinh tế trong điều kiện bình thường mới; chuẩn bị sẵn sàng mọi 

điều kiện để thu hút đầu tư từ các đối tác. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế, nhất là tự giác thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến tại các địa 

điểm tập trung đông người và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay 

thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông 

người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, dần hình thành 

thói quen, nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân và 

cộng đồng. Từng cơ quan, đơn vị và cá nhân tích cực xác lập trạng thái bình 

thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch. 

- Tăng cường kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình 

mới; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bệnh. 

- Chủ động chuẩn bị các kịch bản ứng phó với các tình huống xảy ra của 

dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cơ quan, các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh có lượng lao động lớn; bảo đảm cơ sở vật chất, nhân 
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lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn 

các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

- Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Nghiêm 

cấm việc áp dụng các biện pháp làm hạn chế việc đi lại, giao thương, phát triển 

kinh tế, sản xuất.  

- Thực hiện khai báo y tế, điều tra theo dõi, giám sát và cách ly y tế phù 

hợp đối với các trường hợp từ Đà Nẵng và các địa điểm có dịch trong nước về địa 

bàn trong vòng 14 ngày. 

- Không thực hiện xét nghiệm SAR-CoV2 đối với người đến từ địa phương 

đã hết dịch trong cộng đồng (chỉ xét nghiệm đối với người có biểu hiện ho, sốt). 

2. Phòng Y tế: 

- Tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, ngành để phổ biến và hướng dẫn 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Khi xuất hiện ca 

mắc bệnh phải thần tốc truy vết các trường hợp có nguy cơ, khoanh vùng và cách 

ly nhanh gọn, dập dịch triệt để. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế thực hiện chỉ định, lấy mẫu xét 

nghiệm SAR-CoV2 phù hợp theo quy định; 

- Rà soát, cập nhật các kịch bản, phương án ứng phó nếu có dịch bệnh xâm 

nhập trở lại trên địa bàn; tổ chức tập huấn, diễn tập cho cán bộ y tế từ huyện đến 

cơ sở các tình huống dịch bệnh. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm luôn sẵn 

sàng, chủ động đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, báo 

cáo Ban Chỉ đạo, UBND huyện chấn chỉnh các bất cập, lệch lạc và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm 

3. Trung tâm Y tế huyện: 

- Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo, UBND huyện các kịch bản ứng 

phó với các tình huống xảy ra của dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là tại các cơ sở 

khám chữa bệnh, tại cơ quan, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có lượng lao động 

lớn; bảo đảm cơ sở vật chất, vật tư, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; 

thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn các biện pháp ứng phó với các tình 

huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

- Chỉ đạo thực hiện khai báo y tế, điều tra theo dõi, giám sát và cách ly y tế 

phù hợp đối với các trường hợp từ Đà Nẵng và các địa điểm có dịch trong nước 

về địa bàn trong vòng 14 ngày. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm luôn sẵn 

sàng, chủ động đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh. 

4. Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn: 

 Nêu cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống 

dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế, 
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không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở y tế. Tăng cường và mở rộng triển 

khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin để thường 

xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương nâng cao năng lực cho cán bộ y tế. 

5. Các phòng, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp, 

Công an huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện 

các thủ tục nhanh gọn, rõ ràng, có thời hạn cụ thể và giao đầu mối chịu trách 

nhiệm trong việc cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay 

nghề cao nước ngoài đến làm việc tại địa bàn. 

6. Phòng Giáo dục - Đào tạo: 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn nêu cao trách nhiệm trong việc tổ 

chức thực hiện công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc 

phòng, chống dịch trong các trường học; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện 

Sổ tay “phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trong các trường học theo Quyết 

định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch tại các trường học; bảo đảm luôn sẵn sàng, chủ động đáp 

ứng với các tình huống của dịch bệnh. 

7. Về việc thực hiện cách ly người nhập cảnh: 

- Tất cả người nhập cảnh phải tự chi trả chi phí cách ly và xét nghiệm theo 

quy định; bắt buộc phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử (NCOVI). 

- Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 

UBND huyện tăng cường thực hiện việc cách ly người nhập cảnh tại cơ sở lưu trú 

du lịch do người được cách ly tự nguyện chi trả; thẩm định phương án phòng, 

chống dịch của các đơn vị sử dụng chuyên gia theo hướng khuyến khích thực 

hiện cách ly tại các cơ sở lưu trú du lịch. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế và các 

đơn vị liên quan rà soát, lựa chọn các cơ sở lưu trú làm nơi cách ly người nhập 

cảnh có thu phí, bảo đảm đủ cơ sở có thể đáp ứng cách ly cho tối thiểu 200 người 

và có thể tăng dần trong thời gian tới (khi có chỉ đạo của tỉnh). 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với phòng Y tế và các phòng, 

ngành liên quan tham mưu triển khai việc thu phí cách ly và xét nghiệm đối với 

tất cả các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài 

chính và Bộ Y tế. 

- Công an huyện,  Trung tâm Y tế và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục 

thực hiện giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú du lịch, bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm trong cộng đồng. 

- Trung tâm Y tế, Công an huyện và các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện 

nghiêm quy định nhập cảnh, quản lý phòng, chống dịch đối với người nước ngoài 

nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) trên địa bàn theo quy định của 

Bộ Y tế. 

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục duy trì việc bố trí và quản lý tốt các cơ 

sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý (khi có chỉ đạo của tỉnh). 
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9. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông tiếp tục 

đẩy mạnh truyền thông về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới và 

thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao 

tuổi, có bệnh lý nền; khuyến khích khai báo y tế tự nguyện, cài đặt và sử dụng 

ứng dụng Bluezone. 

10. Công an huyện, các Đồn Biên phòng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các 

trường hợp nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm việc tổ chức nhập cảnh trái phép, 

các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh 

nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. 

11. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thúc đẩy triển khai công việc theo hình 

thức trực tuyến trên môi trường mạng; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực 

hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới, đề cao cảnh giác, thường xuyên rà 

soát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn 

tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép không để đình trệ các hoạt động phát 

triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 huyện; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn; 

- Lưu: VT, YT. 
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