ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

Số: 1643 /UBND-VHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kông Chro, ngày 09 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện Công điện số 15/CĐUBND ngày 07/7/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các hội, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh
Gia Lai về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch
Covid-19 do liên quan đến 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại
xã H'Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn
vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ của
đơn vị mình triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục siết chặt việc quản lý công dân đi về từ các địa phương có
dịch, trong đó lưu ý quản lý chặt các trường hợp đang thực hiện các biện pháp
cách ly tại nhà; nếu để xảy ra trường hợp không tuân thủ cách ly, sẽ xử lý trách
nhiệm người đứng đầu theo quy định. Đối với các trường hợp nhà ở, nơi lưu trú
không đảm bảo các điều kiện cách ly thì bắt buộc phải áp dụng các biện pháp
cách ly tập trung. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng,
chống dịch.
2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn, nâng cảnh báo mức phòng dịch lên mức cao, huy động
toàn bộ lực lượng của cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý, Tổ Covid cộng
đồng để ra quân đợt cao điểm từ 00 giờ ngày 07/7/2021 đến 00 giờ ngày
17/7/2021, tiến hành rà soát, lập danh sách phân loại tất cả người đi từ các tỉnh,
thành phố về địa bàn huyện, nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương,
Đồng Nai, Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa... để thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời phát hiện, truy vết, khoanh vùng, ngăn chặn
dịch hiệu quả. Báo cáo kết quả rà soát, phân loại về Trung tâm Y tế huyện trước
14 giờ hằng ngày, bắt đầu từ ngày 08/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021.
3. Giao Trung tâm Y tế huyện thực hiện ngay đánh giá mức độ nguy cơ
theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc ban
hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương
ứng trong phòng, chống dịch Covid-19”. Đồng thời tổng hợp kết quả rà soát,
phân loại các đối tượng tại mục 2, báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng

HĐND&UBND huyện) trước 15 giờ 30 phút hằng ngày, bắt đầu từ ngày
08/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và
Thể thao huyện, thông tin kịp thời đến người dân về tình hình dịch bệnh Covid19 để người dân chủ động phối hợp với cơ quan chức năng nâng cao các biện
pháp chủ động trong phòng, chống dịch.
Nhận được Công văn này yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành
huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;
PHÓ CHỦ TỊCH
- TT. Huyện ủy (báo/cáo);
- TT. HĐND huyện (báo/cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ Việt Nam huyện (phối/hợp);
- Các hội, đoàn thể huyện (phối/hợp);
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu VT-UB.
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