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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v Triển khai các biện pháp phòng
chống dịch khi trên địa bàn tỉnh
ghi nhận ca bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Trước những diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh COVID-19 trong cả
nước, đặc biệt ngày 08/5/2021 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã ghi nhận
02 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2; nhằm kịp thời ngăn chặn, kiểm soát
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, không để dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng,
UBND tỉnh yêu cầu tất cả các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND
các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch cụ thể sau:
1. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với các đơn vị có
liên quan chỉ đạo áp dụng các biện pháp hạn chế để phòng, chống dịch trên địa bàn
tỉnh từ 0h00 ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể:
a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người trong 1
phòng (riêng các Hội nghị tiếp xúc cử tri thực hiện theo quy định của Ủy ban bầu
cử tỉnh). Hạn chế việc tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, trường học,
bệnh viện.
b) Dừng triệt để các hoạt động có tập trung trên 30 người tại các cơ sở tôn
giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các
địa điểm công cộng.
c) Dừng tổ chức đối với các hoạt động cưới, hỏi, liên hoan, tân gia…. Đối
với đám tang đề nghị người dân tổ chức với thủ tục đơn giản (rút ngắn thời gian và
giảm quy mô tổ chức), hạn chế tập trung (không quá 30 người trong 1 không gian)
và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn...
d) Tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, cụ thể: Quán
bar/pub, vũ trường, mát xa, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp, bida, karaoke, điểm hát cho
nhau nghe, câu lạc bộ khiêu vũ, sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ
em, sân vận động, điểm truy cập internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò
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chơi điện tử công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao (yoga, gym, bơi lội,
tenis, cầu lông, sân bóng đá mini…)
Đối với các quán ăn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được
phục vụ tối đa 30 người/không gian và phải đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu
theo khuyến cáo của Bộ Y tế từ 1,5m đến 2m, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K,
khuyến khích tăng cường phương thức “mua mang về” và dịch vụ giao hàng tận
nhà.
đ) Huy động toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp đặc biệt là cấp cơ sở, chỉ
đạo các tổ phòng, chống dịch tại địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động
người dân hiểu rõ và tự giác thực hiện khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế về
phòng chống dịch COVID-19; thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà,
rà từng đối tượng” để kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi, đến từ vùng dịch và
giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú nhất là đối với các trường hợp
đã kết thúc cách ly tập trung, các đối tượng chuyên gia nước ngoài đến địa phương
công tác; vận động người dân hạn chế di chuyển đến các tỉnh, thành phố có dịch.
Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi
phạm quy định phòng, chống dịch.
e) Thực hiện khoanh vùng cách ly và phong tỏa khu vực dân cư tại hẻm
189/1 đường Mai Hắc Đế, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột cho tới
khi có thông báo mới.
g) Học sinh mầm non trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nghỉ học 01
tuần kể từ ngày 10/5/2021.
2. Yêu cầu người dân tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự
bảo vệ mình và gia đình; tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống
dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu, chủ các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thương mại - dịch vụ chịu trách
nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình và bảo đảm sức
khỏe, an toàn cho người lao động.
3. Sở Y tế:
a) Phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma thuột khẩn trương chỉ đạo truy
vết thần tốc đối với các trường hợp F1, F2 của ca bệnh dương tính để thực hiện xét
nghiệm và áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định. Hạn chế đến
mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đồng thời, theo dõi diễn
biến dịch bệnh trên địa bàn, chủ động báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh quyết định các biện pháp mới phù hợp với
tình hình dịch bệnh.
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b) Khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đẩy
nhanh việc mua sắm các phương tiện vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ
công tác phòng, chống dịch, đảm bảo không bị động, sẵn sàng đáp ứng đối với mọi
tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
c) Cập nhật thông tin tình hình dịch COVID-19 hàng ngày kịp thời, chính
xác gửi Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên
quan để kịp thời tuyên truyền đến người dân biết, tự chủ động các biện pháp phòng
chống góp phần chung tay kiểm soát dịch bệnh; tránh để tạo tâm lý chủ quan hoặc
gây hoang mang trong Nhân dân.
d) Chủ động phối hợp tham mưu cho Ủy ban Bầu cử tỉnh chuẩn bị sẵn sàng
các phương án đảm bảo phòng chống dịch cho công tác bầu cử trước mọi tình
huống dịch có thể xảy ra.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra,
rà soát các khu cách ly do đơn vị, địa phương quản lý, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng
ngay khi có yêu cầu.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho học sinh, sinh viên, học viên thuộc
phạm vi quản lý. Đồng thời, chủ động có phương thức dạy và học phù hợp với diễn
biến tình hình dịch bệnh.
6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị
và UBND các huyện, thị xã, thành phố (đặc biệt là các huyện: Ea Súp, Buôn Đôn)
tăng cường lực lượng tại 08 chốt biên phòng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác
tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới; đồng thời, tăng cường hoạt động rà
soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý
nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
7. Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn
vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19. Hướng dẫn tất cả các cơ quan, bệnh viện, trường học,
công ty, siêu thị, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê, phương tiện vận
chuyển công cộng, các hộ kinh doanh cá thể… thực hiện đăng ký và quét mã QR
để kiểm soát khách đến và đi hằng ngày; đồng thời, thực hiện cập nhật mức độ an
toàn COVID-19 lên trang thông tin điện tử https://antoancovid.vn. Tăng cường
truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR khi đi,
đến các địa điểm công cộng thông qua các phần mềm: Vietnam Health
Declaration, NCOVI, Bluezone trên điện thoại di động thông minh hoặc tại trang
thông tin điện tử https://tokhaiyte.vn.
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b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thông tin,
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở
về diễn biến dịch bệnh, các quy định về phòng chống dịch, hành trình di chuyển,
thông tin dịch tễ của bệnh nhân dương tính với COVID-19 và các F1, F2… để
người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình.
8. Cảng hàng không Buôn Ma Thuột phối hợp với các đơn vị có liên quan
triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại Cảng; đồng thời,
kiểm soát chặt các chuyến bay đi và đến Thành phố Buôn Ma Thuột đặc biệt là các
chuyến bay từ các địa phương có dịch.
9. Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tích cực đổi mới, cải tiến cách
làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc,
học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng
cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi
trường mạng.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức, đoàn thể tăng
cường phối hợp vận động Nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh.
11. Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện,
tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân trong thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch.
Nhận được Công văn này, các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai
thực hiện, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với những nội dung vướng mắc, vượt
thẩm quyền. Những nội dung trái với quy định tại Công văn này đều được bãi bỏ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh (để phối hợp chỉ đạo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy (để p/h chỉ đạo);
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Ngân hàng NN tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Viettel ĐL, VNPT ĐL;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các Phòng, TT thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Th.30b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

H’Yim Kđoh

