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Số:          /UBND-YT 

V/v áp dụng biện pháp 

phòng chống dịch COVID-

19 trên địa bàn huyện. 

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

 

                    Krông Ana, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện. 
 
 

 

Thực hiện Công văn số 8708/UBND-KGVX ngày 11/9/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh; 

 Để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục khống 

chế dịch bệnh và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan trong cộng đồng; 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg 

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Krông Ana kể từ 

18h00 ngày 11/9/2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau: 

1. Quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động 

sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ 

cương, trách nhiệm của người đứng đầu. 

 Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát 

hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng thời với việc làm tốt công tác điều 

trị, hạn chế thấp nhất người tử vong; phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không 

lơ là, chủ quan; 

2. Các địa phương cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp 

tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp: 

a) Mọi người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không 

tập trung từ 30 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường 

học, bệnh viện. 

b) Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, 

sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện 

lớn chưa cần thiết. 

c) Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, 

cụ thể: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, điểm hát cho nhau nghe, 

mát xa, bida, quán rượu (quán bar, pub), vũ trường, sân khấu ca nhạc, câu lạc bộ 
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khiêu vũ, rạp chiếu phim, điểm truy cập internet công cộng, điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử, trò chơi có thưởng… 

d) Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến 

thiết, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn...) trừ các cơ sở nêu 

tại điểm c mục 2 trên đây và phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ, khu tập luyện 

thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải 

thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch (như trang bị phòng 

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

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

đ) Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được 

hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, 

chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Đắk Lắk như: hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ 

phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách. 

e) Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh 

hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp 

học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. 

g) Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động. 

h) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây 

dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn 

cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần 

thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu theo 

quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự 

cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực 

hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, 

ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng. 

i) Mọi người dân hạn chế di chuyển đến các tỉnh, thành phố, địa phương 

thuộc nhóm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và có nguy cơ (theo cập nhật của 

Bộ Y tế và Sở Y tế Đắk Lắk). 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác 

tuyên truyền, vận động người dân không nên tập trung đông người, chỉ ra ngoài 

khi có việc cần thiết, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K. Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo phòng chống 

dịch, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh và chủ động áp dụng các biện pháp cần 

thiết trong phòng chống dịch phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị. 

Chấm dứt các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 đang áp dụng trên 

địa bàn toàn huyện khác với nội dung tại công văn này kể từ 18h00, ngày 

11/9/2021. 
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Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện và thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, Nhân dân trên địa bàn huyện được biết để thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- UBMTTQVN huyện (để p/h chỉ đạo); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP UBND huyện; 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Cổng TTĐT 

huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đông 
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