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Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công an tỉnh;
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về
phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng
tại nhiều nước trên thế giới, mỗi ngày có thêm khoảng 600 ngàn ca mắc mới và
khoảng 6 ngàn người tử vong, đặc biệt đã xuất hiện chủng vi rút mới có khả năng
lây lan mạnh hơn vi rút SARS-CoV-2 tại 38 quốc gia; nhiều nước đã phải áp dụng
các biện pháp mạnh, tái phong tỏa để phòng, chống dịch. Nguy cơ dịch bệnh xâm
nhập và lây lan ở Việt Nam vẫn rất cao, nhất là từ người nhập cảnh từ các nước
dịch bệnh đang bùng phát và nhập cảnh trái phép không được kiểm soát qua đường
mòn, lối mở…
Tại tỉnh ta, trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã chủ động triển khai
quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh, kiểm
soát tương đối tốt tình hình dịch bệnh và đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào
dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, trong cộng đồng và ở một vài địa phương
vẫn còn có tình trạng chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch.
Để tiếp tục kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn,
ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân, bảo
đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi; thực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 về việc tăng cường
thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ
trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố tập trung thực hiện các nội dung sau đây:
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1. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép
trên địa bàn; giao nhiệm vụ cho lực lượng công an chính quy ở cấp 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, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về
các trường hợp nhập cảnh trái phép.
2. Thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly tập trung và theo dõi y tế sau
cách ly tập trung.
3. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử phạt các
trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; hạn chế tập trung đông người, hạn
chế tổ chức các lễ hội. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu,
hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch.
4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như
siêu thị, nhà ga, sân bay, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy… xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm, trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm.
Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về
việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, quản lý các cơ sở cách ly, giám
sát y tế sau cách ly.
5. Tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến
cáo người dân đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn
chế tụ tập đông người, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các
trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch.
6. Sở Y tế:
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19
tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Chỉ đạo các bệnh viện phải có phương án kiểm soát
chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan. Mọi trường hợp có biểu hiện ho, sốt đều phải
được kiểm tra kịp thời.
- Tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm nhanh, xét nghiệm trên diện rộng,
truy vết các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh. Bảo đảm đủ cơ số dự trữ các vật tư,
trang thiết bị thiết yếu phòng, chống dịch tại các bệnh viện và Trung tâm kiểm soát
bệnh tật tỉnh.
- Tăng cường giám sát, xử lý các dịch bệnh trong mùa đông xuân theo chỉ
đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh, không để dịch chồng dịch, nhất là các bệnh truyền
nhiễm có nguy cơ cao xảy ra sau mưa bão, lũ lụt.
- Hướng dẫn các địa phương trong tỉnh chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi
phát hiện ca mắc bệnh COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có phương án thần
tốc thực hiện việc khoanh vùng, truy vết khi xuất hiện trường hợp mắc COVID-19
trên địa bàn.
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7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát từng cơ quan, đơn vị như bệnh viện, trường
học, cơ sở sản xuất, các nơi thường xuyên có hoạt động tập trung đông người phải
có phương án phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu, tự trang bị các phương tiện, vật
tư phòng, chống dịch cần thiết, thường xuyên tự chấm điểm, đánh giá mức độ an
toàn của cơ quan, đơn vị, cơ sở.
- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phải chuẩn bị các kịch bản
ứng phó khi phát hiện ca mắc bệnh COVID-19 trong cộng đồng theo hướng dẫn
của cơ quan y tế.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động trên địa bàn,
đặc biệt là tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp¸
công trình xây dựng, chợ, siêu thị, nhà chung cư.
Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp triển khai
thực hiện./.
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