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Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, khó 

lường, số người nhiễm bệnh ngày càng tăng cao. Đến ngày 18/7/2021 trên địa bàn 

huyện đã có 03 ca dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ cư trú tại Buôn Nẵc, xã 

Ea Bông. Mặc dù các ngành chức năng đã thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch, tuy nhiên dự báo nguy cơ xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng thời gian tới rất 

cao.  

Thực hiện Công văn số 76/BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống  dịch Covid 19 tỉnh Đắk Lắk. Nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch 

bệnh trên địa bàn huyện không để dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng. 

UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Thực hiện phong tỏa khu vực theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ Buôn Nẵc, xã Ea Bông bắt 

đầu từ 20h00 ngày 17/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.  

2. Toàn huyện áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 

15/CT-TTg, ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực 

hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 bắt đầu từ ngày 18/7/2021 

cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau: 

a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 

1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại 

các địa điểm công cộng. Người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y 

tế. 

b) Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người 

trở lên 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) Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ 

các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. 

d) Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là đi đến các tỉnh, thành 

phố, các khu vực có dịch. 



3. Giao UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Tổ phản ứng nhanh của các thôn, buôn, tổ dân phố tiếp tục rà 

soát, nắm chắc các đối tượng về địa phương từng đi qua vùng có dịch, vùng có 

nguy cơ cao thực hiện khai báo y tế đầy đủ, phân loại để hướng dẫn thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường 

hợp không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định 

của pháp luật; 

- 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 

(Như: đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác khi không cần thiết, cài 

đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng Bluezone, hạn chế tập trung đông người 

theo quy định…); 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;  

- Chỉ đạo thực hiện việc dán Thông báo tại nhà đối với các gia đình có 

người phải thực hiện Quyết định cách ly y tế theo quy định để người dân cùng 

tham gia giám sát việc chấp hành cách ly; phải yêu cầu người được cách ly ký 

cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các biện pháp cách ly tại nhà theo quy định; 

đồng thời phải thường xuyên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của 

công dân, xử lý nghiêm những vi phạm. 

- Chủ động chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục truy vết thần tốc các 

trường hợp F1, F2 của các ca bệnh F0; phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện giám sát y tế, cách ly, xét nghiệm đảm bảo quy định, 

hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. 

5. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Công an 

huyện, UBND xã tăng cường truy vết các trường hợp F1, F2 để xử lý kịp thời; 

tiếp tục rà soát, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, các 

biện pháp cách ly, giám sát phù hợp. Tham mưu chuẩn bị nhân lực, trang thiết 

bị, vật tư y tế và rà soát các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch bảo đảm 

sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông 

về tình hình dịch bệnh; thông tin, khuyến cáo các điểm đến có yếu tố dịch tễ của 

ca bệnh F0 để Nhân dân biết, có biện pháp phòng tránh, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể  của 

huyện tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Huyện đoàn 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, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ  

tịch UBND các xã, thị trấn; đề nghị  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ 

chức đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có 



khó khăn vướng mắc chủ động  báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét, quyết 

định./.  

 
Nơi nhận:   

- Như kính gửi 

- Huyện ủy; 

- HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT.  

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đông 
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