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      Kính gửi:  

  - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công điện khẩn ngày 10/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Điện 

Biên về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các tỉnh, thành phố trong nước 

và trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tốc độ 

lây lan nhanh. Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Việt Nam đã có 486 ca dương 

tính với SARS-CoV-2 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; trong đó, tỉnh Điện Biên 

đã có 02 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các ca nhiễm có thể tiếp tục gia tăng 

trong cộng đồng nhanh hơn, phức tạp hơn, trong khi đó một bộ phận cán bộ, công 

chức, viên chức còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không chấp hành đúng, đầy 

đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch; một số cơ quan, đơn vị xuất hiện 

các trường hợp F2, F3. Để thực hiện nghiêm có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19; UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

huyện; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

nâng cao ý thức, kỷ cương, kỷ luật, nêu gương, đi đầu trong công tác phòng, 

chống dịch đặc biệt là quy định về cách ly; thực hiện nghiêm các quy định về 

khai báo, cách ly theo đúng quy định, không có ngoại lệ; tất cả cán bộ, công 

chức, viên chức phải nêu gương, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch đặc biệt 

là quy định về cách ly nếu thuộc diện có nguy cơ; tuyệt đối không tụ tập, tham 

gia tụ tập ăn, uống, vui chơi, giải trí đông người, kể cả ngoài giờ hành chính. Các 

trường hợp vi phạm phải bị xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh. Hạn chế di 

chuyển ra ngoài địa bàn huyện, hạn chế tiếp xúc, gặp gỡ người từ vùng dịch cho 

đến khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát; dừng các hoạt động tổ chức đi 

tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. 

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo, 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc; 

thực hiện niêm yết nội quy, quy định phòng chống dịch; thực hiện nghiêm việc 

đeo khẩu trang, giữ khoảng cách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và 

làm việc trực tuyến; yêu cầu bắt buộc 100% cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động phải cài đặt ứng dụng Bluezone. Trường hợp để lây lan phát sinh dịch 

bệnh Covid-19 trong cơ quan, đơn vị thì người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, 

đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định. 



 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện,ubnd các xã ,thị trấn: Yêu cầu các cơ 

sở, dịch vụ ăn uống (bao gồm cả ăn sáng), các hoạt động giải khát (bao gồm café, 

trà đá, trà tranh…), yêu cầu các chủ kinh doanh, người bán hàng chỉ được bán 

trong nhà, trong ki-ốt bảo đảm khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người và 

2m giữa bàn với bàn, hoặc có kính chắn, hoặc mang về nhà để đảm bảo an toàn 

cho người dân. Nghiêm cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Đối với các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải cam kết thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế như: Trang bị 

phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa 

tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. 

4. Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực BCĐ): 

- Kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly theo đúng quy định. Nâng cao tinh 

thần cảnh giác, không để lây lan dịch bệnh trong các cơ sở y tế, trường học. Rà 

soát lại các phương án, kịch bản trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không 

để bị động, bất ngờ. 

- Chủ trì, phối hợp với Chính quyền địa phương, Công an các xã, thị trấn 

khẩn trương rà soát lập danh sách tất cả các trường hợp F1 liên quan đến ca  bệnh 

theo thông báo hằng ngày của Ban chỉ đạo Tỉnh và các trường hợp đã từng đi, 

đến các địa điểm có ca bệnh theo thông báo khẩn của Bộ Y tế, tỉnh , Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập 

trung (thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 21 ngày, sau đó tiếp tục theo 

dõi y tế cách ly tại nhà 07 ngày), theo dõi y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng 

quy định. Rà soát, lập danh sách các trường hợp F2, yêu cầu cách ly y tế tại nhà, 

nơi lưu trú theo đúng quy định. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và lập danh sách 

các trường hợp có tiếp xúc gần để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly phù 

hợp, kịp thời. 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện hằng ngày báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện qua điện thoại và 

báo cáo bằng văn bản điện tử về Ban Chỉ đạo Huyện, Tỉnh theo qui định.  

Nhận được Văn bản này, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT. 
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