UỶ BAN NHÂN DÂN
P. NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Số: 137 /UBND-VHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
P. Nguyễn Thị Minh Khai, ngày 27 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện Công điện số 05/CĐUBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh

Kính gửi: - Cán bộ, công chức phường;
- Công an phường, trạm Y tế phường;
- Các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố;
- Các Tổ COVID cộng đồng.
Thực hiện Văn bản số 1391/UBND-VP ngày 26/7/2021 của UBND thành
phố về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh.
Uỷ ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai đề nghị cán bộ, công
chức, Công an, Trạm y tế phường, các Tổ COVID cộng đồng và các ông, bà Tổ
trưởng tổ dân phố nghiêm túc thực hiện và thông báo đến hội viên, đoàn viên
và toàn thể bà con nhân dân nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Công
điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh cụ thể như sau:
1. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19 trên địa bàn toàn tỉnh:
1.1. Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ: Karaoke, quán bar, khu
vui chơi giải trí, trò chơi điện tử, bi-a, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa, xông hơi,
massage, các phòng tập thể dục thể thao, bể bơi, quán phục vụ đồ ăn uống vỉa
hè; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng
sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm.
1.2. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K; không tập trung quá 20 người trở
lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học; yêu cầu giữ khoảng cách tối
thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.
1.3. Tạm thời không tổ chức đám cưới; đám tang tổ chức trong phạm vi gia
đình, không để tập trung cùng một lúc quá 20 người và phải được cơ quan y tế
tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt.
1.4. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp phải đảm bảo
các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân lao động; bố trí ca/kíp hợp lý;
yêu cầu công nhân đảm bảo phòng chống dịch trong quá trình di chuyển, chỉ đi
từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại; khuyến khích doanh nghiệp có điều kiện
bố trí đưa đón công nhân, tổ chức ăn ca tại chỗ để đảm bảo phòng chống dịch;
thực hiện đánh giá nguy cơ lẩy nhiễm COVID-19 hàng ngày, cập nhật đánh giá
an toàn COVID-19; chịu trách nhiệm về an toàn phòng chống dịch trước chính
quyền địa phương.
1.5. Chỉ đạo chính quyền cơ sở, các lực lượng phòng, chống dịch ở cơ sở
và Tổ COVID cộng đồng nắm chắc địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát, rà
soát từng nhà trong thôn, tổ phố để kịp thời phát hiện công dân trở về từ vùng
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dịch để thực hiện xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế theo quy định.
1.6. Các chốt kiểm dịch y tế hoạt động 24/24h, kiểm tra, kiểm soát chặt
chẽ 100% người và phương tiện vào địa bàn tỉnh, đảm bảo máy tính hoạt động
tốt, kết nối mạng internet để phục vụ kiểm soát phòng chống dịch; thực hiện
khai báo y tế nghiêm túc, trung thực, yêu cầu người từ vùng dịch qua chốt vào
địa bàn tỉnh phải có giấy xét nghiệm PCR của đơn vị y tế có thẩm quyền trong
vòng 72 giờ; thí điểm tổ chức test nhanh xét nghiệm COVID-19 tại chốt kiểm
soát cho các đối tượng nghi ngờ, do người được xét nghiệm tự chi trả.
2. Trạm Y tế phường: chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật
chất sẵn sàng đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
3. Công an phường: chủ trì phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành về việc
chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường công
tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 theo quy định.
Với những nội dung trên Ủy ban nhân dân phường đề nghị các thành
phần có liên quan như kính gửi phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Gửi bản điện tử:
- UBND TP;
- CT- UBND Phường (B/c);
- Ban chỉ đạo phòng chống COVID -19 phường;
- Như kính gửi;
Gửi bản giấy:
- Tổ COVID cộng đồng, 17 tổ dân phố;
- Lưu: VP + VH-XH.

Võ Thành Tín
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