ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:614 /UBND-NCTH
V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn Tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 11 tháng 5

năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, công ty,
nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
Thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2021 của
Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19;
Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc
gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch
COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.
Trong thời gian qua các sở, ban, ngành, địa phương cùng toàn hệ thống
chính trị đã nỗ lực, tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền, giám sát triển
khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa
bàn, góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Tỉnh. Tuy nhiên,
tình hình dịch bệnh trong nước hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, gần đây
người dân Hậu Giang đi làm ăn, công tác, học tập ở các địa phương khác trở về
quê có nhiều trường hợp về từ các tỉnh, thành có ca mắc COVID-19 trong cộng
đồng, một số trường hợp sau khi về địa phương mới phát hiện là thuộc các đối
tượng F1, F2 (có tiếp xúc gần hoặc có liên quan đến các ca mắc COVID-19).
Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trên địa bàn Tỉnh là rất lớn.
Nhằm tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên
địa bàn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch
UBND huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, công ty,
nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện
nghiêm các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của Ban Bí thư, Thủ tướng
Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Y tế,
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của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm Công văn số
596/UBND-NCTH ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công
văn số 10/BCĐ ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh về việc chấn chỉnh và tiếp tục tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh. Tiếp tục nâng cao mức cảnh
giác, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và trên địa bàn
để kịp thời chỉ đạo, giám sát phát hiện, xử trí kịp thời các trường hợp nguy cơ
trên địa bàn quản lý.
2. Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các
biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại
địa phương, việc thực hiện thông điệp “5K”; kiên quyết xử phạt các tổ chức, cá
nhân cố tình vi phạm quy định về phòng, chống dịch, nhất là việc chấp hành quy
định đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người; đặc biệt,
chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn khẩn trương ra quân kiểm tra, xử phạt việc
không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
3. Giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp cùng các ngành liên
quan và chính quyền địa phương thành lập Đoàn liên ngành đi kiểm tra, giám sát
các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã có chỉ đạo tạm dừng hoạt động
(gồm các cơ sở: karaoke, massage, xông hơi, điểm tư vấn sức khỏe bằng phương
pháp ngồi, nằm máy massage, điểm tham quan du lịch, các hoạt động vui chơi,
giải trí có tập trung đông người khác, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ), kiên quyết
xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm.
4. Đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
phối hợp cùng Mật trận Tổ quốc, Hội, Đoàn thể các cấp tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động, đến hộ gia đình để nắm danh sách người dân Hậu Giang
đang đi làm ăn xa, học tập,… hoặc đang ở tại các tỉnh, thành có ca mắc COVID-19
trên cả nước, để vận động không nên trở về địa phương trong thời gian dịch đang
bùng phát, trên tinh thần vì sức khỏe cộng đồng hãy ở yên không nên di chuyển;
nếu trường hợp cấp bách phải trở về Hậu Giang thì phải thông báo trước cho
người nhà hoặc chính quyền địa phương (UBND xã, phường, thị trấn nơi lưu trú)
về lịch trình, phương tiện đi chuyển để được hướng dẫn phòng dịch; trường hợp
đột xuất không kịp thông báo thì khi về đến Hậu Giang tuyệt đối không được tiếp
xúc nhiều người, phải báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ sở y tế nơi gần
nhất để được hướng dẫn khai báo y tế, sàng lọc, theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện
cách ly xét nghiệm SARS-CoV-2 khi cần thiết.
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5. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban
Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch UBND
huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường
kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở sử dụng lao động trên địa bàn quản lý
nghiêm túc việc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm
2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành
“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi
làm việc và ký túc xá cho người lao động”.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên tham mưu xây
dựng và trình phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại khu, cụm
công nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa bàn; xây dựng phương án cách ly xử
trí khi có trường hợp mắc COVID-19 trong khu, cụm công nghiệp, công ty,
xí nghiệp và tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch COVID-19
tại khu, cụm công nghiệp để nâng cao khả năng ứng phó phòng, chống dịch.
Quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoài tỉnh làm việc tại các
khu, cụm công nghiệp, công ty, xí nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống
dịch COVID-19.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch
COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản
xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp; cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng,
chống dịch COVID-19 cho các cơ sở sản xuất kinh doanh; tập trung chỉ đạo,
kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho các cơ sở sản xuất
kinh doanh được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm trung bình và nguy cơ lây
nhiễm cao; tổ chức hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu, cụm công
nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi
có trường hợp nghi COVID-19; hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng
các chế phẩm sát khuẩn tay nhanh, chế phẩm sát khuẩn bề mặt đã được Bộ Y tế
cấp số đăng ký lưu hành để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho người sử dụng; yêu
cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng,
chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ
quan, đơn vị.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức phân luồng y tế của các cơ
sở khám, chữa bệnh phục vụ cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp.
Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch
COVID-19 tại nơi làm việc.
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6. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh
và Truyền hình Hậu Giang tiếp tục phối hợp với Sở Y tế thông tin về tình hình
dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân đề cao cảnh giác,
không được chủ quan, lơ là, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, không để
người dân hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh, khuyến khích người
dân thực hiện khai báo tự nguyện, thông báo cho chính quyền địa phương khi
phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng
có ca bệnh trong nước để có biện pháp giám sát, xử lý kịp thời. Đặc biệt, tuyên
truyền vận động người dân có người thân đang đi làm ăn xa, học tập,… hoặc
đang ở tại các tỉnh, thành có ca mắc COVID-19 không nên trở về Hậu Giang
trong thời gian dịch đang bùng phát. Tuyên truyền cho mọi người dân được biết
việc tiến hành xử phạt khi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Giám đốc
sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã,
thành phố; Lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, công ty, nhà máy, doanh
nghiệp trên địa bàn Tỉnh khẩn trương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- BHXH tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Lưu: VT.NCTH.LHT.

CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

