ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 66/UBND-VX

Song An, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã;
- Trưởng các thôn, làng.
Thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân thị xã: số 278/UBND-YT ngày
16/3/2020 về việc triển khai công văn số 491/UBND-KGVX ngày 8/3/2020 của
UBND tỉnh Gia Lai; số 300/UBND-YT ngày 20/3/2020 về việc khẩn trương triển
khai các biện pháp phòng, chống Covid-19; số 320/UBND-YT ngày 24/3/2020 về
việc tăng cường thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống, dịch bệnh
Covid-19;
Để tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, Ủy ban nhân dân xã Song An đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học
trên địa bàn xã, Trưởng các thôn, làng và CBCC thực hiện các nội dung sau:
1. Trạm Y tế
Phối hợp với Công An xã xác minh làm rõ thông tin, báo cáo từ các thôn,
làng và phản ánh của nhân dân về dịch bệnh Covid-19, thông tin người địa
phương, người nước ngoài và các quốc gia/ vùng lãnh thổ có dịch trở về, các
trường hợp nghi mắc Covid-19 để kịp thời cách ly.
Hướng dẫn tuyên truyền các quy định cách ly y tế theo nội dung Nghị định
số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ, Quyết định số 878/QĐ-BYT
và Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế.
Xây dựng kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh trước ngày 26/3/2020,
tham mưu chuẩn bị vật tư y tế, bố trí phòng cách ly y tế. Xây dựng phương án sẵn
sàng huy động nhân lực y tế cho công tác phòng, chống dịch. Phát huy tốt vai trò
tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch ở cơ sở.
Tuyền truyền, hướng dẫn về phòng, chống bệnh dịch Covid-19, khuyến cáo
việc ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ trong gia đình; chú ý khuyến cáo người
có bệnh nền, người cao tuổi theo dõi sức khỏe. Phát huy đúng vai trò của Đội phản
ứng nhanh để kịp thời xử lý, đáp ứng với các tình huống dịch bệnh.
Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.
2. Công an xã
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Chủ động phối hợp với thôn, làng nắm tình hình, theo dõi, thu thập thông tin
lịch trình các trường hợp người nước ngoài, người từ nước ngoài hoặc người từ
vùng có dịch, từ các tỉnh thành trong nước có trường hợp dương tính với Covid-19
về xã; thông báo ngay cho ngành y tế để triển khai các biện pháp cách ly, theo dõi
sức khỏe theo quy định; phối hợp hỗ trợ công tác cách ly y tế.
Rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước
ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08/3/2020 trên địa bàn xã (nếu có), kịp thời
báo cáo.
Xác minh, làm rõ các cá nhân, đơn vị chia sẻ thông tin sai lệnh về tình hình
dịch bệnh gây hoang mang dư luận.
Lên án và xử lý nghiêm việc đưa tin sai lệnh, khai báo y tế không trung thực,
không chấp hành việc cách ly y tế theo quy định.
Phối hợp với các Văn hóa – Xã hội tuyên truyền và kiểm soát số lượng
người làm lễ tại các cơ sở tôn giáo để tránh lây lan dịch bệnh. (nếu có).
3. Công chức Văn hóa – Xã hội
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bằng nhiều
hình thức: tiếp tục in tờ rơi, áp phích, tiếp sóng Đài truyền thanh thị xã, tuyền
truyền trên đài truyền thanh xã, trên các trang mạng của xã để đảm bảo đảm ổn
định xã hội; thông tin nhiều hơn về cách phòng chống dịch, nêu gương các điển
hình tốt trong phòng, chống dịch; tuyên truyền cách thức tự bảo vệ sức khỏe.
Tuyền truyền, khuyến cáo về tổ chức việc cưới, việc tang, các hoạt động tại
các điểm vui chơi, giải trí...để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Tuyền truyền các tổ chức tôn giáo không tiến hành các nghi lễ tập trung
đông người.
Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.
4. Công chức Văn phòng –Thống kê
Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người lao động hạn chế tập trung đông
người, tham mưu Ủy ban nhân dân xã khi cần phải tổ chức họp số lượng mời
không quá 50 người/địa điểm. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã bố trí các vị trí rửa
tay sát khuẩn tại trụ sở, phòng tiếp công dân, bộ phận một cửa phù hợp.
5. Công chức Tài chính – Kế toán
Chủ động tham mưu sử dụng nguồn ngân sách và tham mưu rà soát, tạm
dừng các nhiệm vụ chi chưa cấp bách, chưa cần thiết để ưu tiên bố trí kinh phí cho
phòng, chống dịch.
6. Trưởng các thôn, làng
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch theo các Khuyến cáo
của Bộ Y tế. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe trong nhân dân, phát
hiện sớm trường hợp người nước ngoài, người từ nước ngoài hoặc người từ vùng
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có dịch, từ các tỉnh thành trong nước có trường hợp dương tính với Covid-19 về xã
kịp thời báo cáo để triển khai biện pháp xử lý theo quy định.
Tăng cường vận động, khuyến cáo gia đình, người dân hạn chế tập trung
đông người, đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên các phương tiện công cộng;
khuyến cáo người dân tổ chức việc cưới, việc tang phù hợp, đảm bảo yêu câu
phòng chống dịch bệnh. Khi cần tổ chức họp số lượng người mời không quá 50
người/địa điểm
7. Các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch tại trụ sở,
nơi làm việc, tại gia đình... theo quy định, hướng dẫn của ngành y tế.
8. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể
Tiếp tục phối hợp tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và nhân dân về
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; các văn bản chỉ
đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thị xã, các văn bản của cấp trên.
Tuyên truyền các kênh thông tin chính thống về dịch Covid-19: Cổng thông
tin điện tử của Bộ Y tế; Bộ Thông tin và Truyền thông; trang Facebook An Khê Y
tế; Facebook Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã An Khê; trang Facebook UBND
xã Song An; Trang Thông tin điện tử thị xã: http://ankhe.gialai.gov.vn/Home.aspx;
Trang Thông tin điện tử xã: http://ankhe.gialai.gov.vn/Xa-Song-An/Trangchu.aspx và các cơ quan chức năng có liên quan để nắm bắt kịp thời về tình hình
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra đảm bảo an ninh, an toàn nhưng không
gây hoang mang dư luận.
Ủy ban nhân dân xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã
và Trưởng các thôn, làng quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng uỷ xã;
- TT HĐND xã;
- UB MTTQVN và các đoàn thể xã;
- Chi bộ các thôn, làng;
- BCĐ phòng chống, chống dịch;
- Lưu: VT.

Ký bởi: Ủy ban nhân dân xã Song
An
Email:
songan.ankhe@gialai.gov.vn
Cơ quan: Thị xã An Khê, Tỉnh Gia
Lai
Ngày ký: 25.03.2020 16:33:35
+07:00

