
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CƯ M’GAR 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-YT Cư M’gar, ngày       tháng 07 năm 2021 

V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh 

về phòng chống dịch COVID-19  
 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; 

- Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện; 

- Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 6159/UBND-KGVX, ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 

6206/UBND-KGVX, ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn các đối 

tượng tạm dừng hoạt động hè để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo công văn số 

6160/UBND-KGVX của UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo như sau:  

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại điểm 1, khoản 2 Công văn số 5974/UBND-

KGVX, ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các biện 

pháp, phòng, chống dịch COVID-19 như sau: 

- Từ ngày 08/7/2021, người trở về hoặc đến huyện công tác từ thành phố Hồ 

Chí Minh, các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Dương, 

Đồng Nai, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Bắc Giang và những địa bàn đang thực hiện 

phong tỏa, giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố còn lại (cập nhật hàng ngày theo 

thông báo của Bộ Y tế và UBND các địa phương): Phải đến ngay Trạm Y tế gần 

nhất để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bắt buộc; phải thực hiện cách ly y tế 

tại nhà trong thời gian 07 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức 

khỏe trong thời gian 07 ngày tiếp theo. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 03 lần 

vào ngày đầu, ngày thứ 3 và thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà. 

Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những 

người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu 

hiệu sốt, ho, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo cáo ngay cho cơ sở y tế 

nơi gần nhất để được hướng dẫn kịp thời, đúng quy định. 
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- Riêng đối với chuyên gia, người đến huyện công tác từ các địa bàn nêu trên 

trong các trường hợp đột xuất, cấp thiết: Phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, thực 

hiện nghiêm 5K, xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

Realtime PCR âm tính không quá 48 giờ trước khi đến huyện trong trường hợp thời 

gian công tác quá 01 ngày thì chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh hoặc Trung tâm Y tế huyện để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch phù 

hợp hoặc thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định (Quy định này 

không áp dụng đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam đến làm việc, cư trú 

tại tỉnh).  Các cơ quan, đơn vị nơi chuyên gia, người lao động đến làm việc phối hợp 

với ngành y tế, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 

2. Giao Công an huyện 

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Công an các xã, thị trấn phối hợp 

với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các trường hợp 

không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi đông người theo 

đúng quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn 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 

- Thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, nắm bắt thông tin các trường hợp 

cần cách ly, phối hợp với ngành y tế làm tốt công tác tư tưởng để người dân chủ 

động hợp tác thực hiện cách ly theo quy định. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Trung tâm Y tế huyện: kiểm tra, rà soát 

khu cách ly của huyện, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng ngay khi có yêu cầu.  

4. Trung tâm Y tế huyện 

- Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng đưa khu cách ly tập trung tại cơ sở 2 TTYT 

huyện đi vào hoạt động. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn có liên quan truy vết và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch đối với các trường hợp dịch tễ khi có liên quan đến ca 

bệnh. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị nhân lực đảm bảo sẵn sàng triển khai thực hiện chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin COVID-19 trên quy mô lớn khi có chỉ đạo, phân bổ vắc xin của Sở Y 

tế. 
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- Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên và cách ly tại nhà trong thời 

gian 7 ngày đối với người trở về hoặc đến huyện từ thành phố Hồ Chí Minh, các 

tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng 

Tháp, Bắc Ninh, Bắc Giang và những địa bàn đang thực hiện phong tỏa, giãn cách 

xã hội tại các tỉnh, thành phố còn lại (cập nhật hàng ngày theo thông báo của Bộ Y 

tế và UBND các địa phương). 

- Trung tâm Y tế chủ động, linh hoạt tham mưu UBND huyện trong việc đầu 

tư, mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-

19 theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Triển khai xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Chủ động cập nhật hàng ngày danh sách các địa phương phải dừng hoạt 

động vận tải hành khách và chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo quy 

định phòng chống dịch trên địa bàn  huyện 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị kinh doanh 

vận tải trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định của địa phương về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. 

6. Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện; Phòng Lao động- Thương binh và 

Xã hội huyện 

Thực hiện theo đúng nội dung Công văn số 6206/UBND-KGVX, ngày 

11/7/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn các đối tượng tạm dừng hoạt động hè 

để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo công văn số 6160/UBND-KGVX của 

UBND tỉnh (đính kèm). 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục chủ động, linh hoạt trong thực hiện mục tiêu kép: Phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. Mỗi địa phương căn cứ tình hình, diễn 

biến dịch tễ trong từng thời điểm, từng nơi để dành ưu tiên, tập trung cho nhiệm vụ 

phát triển kinh tế hoặc nhiệm vụ chống dịch.  

- Tiếp tục rà soát, đánh giá nguy cơ và tăng cường quản lý, triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, các chợ, bến 

xe, các khu vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người trên địa bàn. 

- Tiếp tục tăng cường vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng tránh bỏ sót đối 

tượng nguy cơ, đặc biệt là người trở về từ các địa phương có tình hình dịch bệnh 

phức tạp như: từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình 
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Định, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Bắc Giang và 

những địa bàn đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố 

còn lại (cập nhật hàng ngày theo thông báo của Bộ Y tế và UBND các địa phương) 

Các nội dung khác không thay đổi, điều chỉnh, vẫn tiếp tục thực hiện theo 

Công văn số 5339/UBND-KGVX ngày 16/6/2021 và Công văn số 5974/UBND-

KGVX, ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (thay b/c); 

- TT huyện ủy (thay b/c);  

- TT HĐND huyện (thay b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban tuyên giáo huyện ủy; 

- Chánh, phó VP UBND huyện; 

- Lưu: VT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Y Wem Hwing 
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