ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 30

Số: 2971 /UBND

tháng 12 năm 2021

V/v tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 và biến chủng
Omicron trong dịp Tết
Dương lịch và Tết nguyên
đán Nhâm Dần trên địa bàn
thị xã.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể;
- BQL KCN Điện Nam - Điện Ngọc;
- Chủ tịch UBND 20 xã, phường.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay trong cả nước đang diễn
biến phức tạp; đã phát hiện biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam vào ngày
28/12/2021, nguy cơ biến chủng Omicron lan rộng ra các tỉnh thành là rất cao.
Trên địa bàn thị xã trong một tháng gần đây, trung bình mỗi ngày ghi nhận
khoảng 15 ca, trong đó nhiều ca tại cộng đồng và đã xuất hiện các ca mắc mới
tại các trường học, doanh nghiệp cả trong và ngoài khu công nghiệp.
Để tiếp tục chủ động, quyết liệt, kiểm soát hiệu quả và thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 và biến chủng Omicron trong thời gian tới,
đặc biệt dịp Tết Dương lịch và Tết nguyên đán Nhâm Dần; UBND thị xã Điện
Bàn đề nghị các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể và địa phương thực hiện
nghiêm các nội dung sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể quán triệt các cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo
5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”;
cài đặt, thường xuyên sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện PC-Covid,
quét mã QR tại trụ sở làm việc, nơi công cộng; luôn bảo đảm công tác rà soát,
truy vết được thực hiện kịp thời, chính xác. Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và
Tết nguyên đán Nhâm Dần hạn chế di chuyển khi không cần thiết để đảm bảo
công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn thị xã, cũng như bảo vệ sức
khỏe cho bản thân, gia đình.
2. Trung tâm Y tế thị xã
- Cập nhật thông tin, đánh giá nguy cơ, dự báo tình hình, chủ động đề xuất
BCĐ/UBND thị xã chỉ đạo về chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch,
nhất là phát hiện sớm biến chủng mới.
- Tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng ngay, xử lý
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triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng, kiểm soát chặt chẽ
việc cách ly F1, hạn chế tối đa số ca mắc Covid-19.
- Tổ chức tiêm ngay lượng vắc xin đã được phân bổ để tăng tỷ lệ bao phủ
vắc xin Covid-19; tiêm đạt 100% mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên (trừ trường
hợp chống chỉ định); phấn đấu tiêm đạt 100% số trẻ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1
(trẻ đủ điều kiện), đảm bảo an toàn và nhanh nhất có thể theo hướng dẫn của Sở
Y tế, không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ
(kể cả mũi tăng cường khi có kế hoạch triển khai), đặc biệt những người thuộc
nhóm có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
3. Công an thị xã chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường công tác
quản lý dân cư, chỉ đạo quản lý chặt chẽ người dân trên địa bàn phụ trách và ở
các nơi khác đến/về địa phương, bảo đảm không bỏ sót đối tượng, không trường
hợp nào không được quản lý.
4. Phòng Kinh tế và Ban Quản lý Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện
Ngọc
- Chỉ đạo các doanh nghiệp thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch
Covid-19 tới từng phân xưởng/khu vực sản xuất…, đánh giá tối thiểu 1 tuần/lần.
- Yêu cầu chủ doanh nghiệp kiểm tra, giám sát người lao động trong doanh
nghiệp mình, đặc biệt thực hiện triệt để việc khai báo y tế để thực hiện xét
nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
5. Phòng Văn hoá - Thông tin thị xã
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao tính tự giác, tinh thần trách
nhiệm của các điểm quét mã QR, cán bộ, công chức, viên chức và người dân cài
đặt, sử dụng phần mềm ứng dụng PC-Covid, VNeID, sổ sức khoẻ điện tử để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
6. Trung tâm VHTT-TTTH thị xã
Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết
Dương lịch và Tết nguyên đán Nhâm Dần, nhất là tuyên truyền lợi ích của việc
tiêm vắc xin phòng Covid-19, thực hiện 5K + vắc xin + ý thức người dân + công
nghệ,.. để người dân hiểu, nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ sức khỏe cho
bản thân.
7. UBND các xã, phường
- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch trước biến chủng
Omicron, về nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ngoài cộng đồng; tuyên truyền,
nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong việc chấp hành các quy
định về phòng, chống dịch, thực hiện nguyên tắc 5K, khai báo y tế trên phần
mềm PC-Covid …,hạn chế tổ chức liên hoan, tụ tập ăn uống tập trung đông
người vì sự an toàn của bản thân, gia đình, doanh nghiệp và xã hội; đặc biệt là
trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;
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- Tập trung tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; đánh giá mức độ
nguy cơ dịch tại địa phương; trên cơ sở đó ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế các
hoạt động tương ứng an toàn phù hợp trên địa bàn xã, phường, thôn, khối phố,
đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương
- Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Tổ “Giám sát và tuyên truyền
phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên
truyền và giám sát trong công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã.
- Huy động các đoàn thể, khu dân cư, từng tổ dân phố và Tổ “Giám sát và
tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng” phối hợp chặt chẽ với
lực lượng công an xã, phường thường xuyên rà soát, nắm bắt các di biến động
nhân khẩu tới từng hộ gia đình.
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu tiêm chủng ở địa phương mình; thống kê số
người đã tiêm 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi và tổng hợp số người thuộc diện tiêm liều bổ
sung và tiêm nhắc để có cơ sở số liệu đăng ký số lượng với tỉnh và có Kế hoạch
triển khai tiêm ngay sau khi vắc xin được phân bổ về;
- Rà soát và quản lý số người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 tại địa
phương theo Công văn số 10815/BYT-DP ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế và
Công văn số 9275/UBND-KGVX ngày 23/12/2021về hướng dẫn quản lý, bảo
vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, BQL KCN Điện Nam Điện Ngọc và Chủ tịch UBND 20 xã, phường khẩn trương, nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thị ủy, HĐND,
UBND, UBMTTQVN thị xã;
- BCĐ Covid -19 thị xã;
- C,PVP;
- Lưu: VT, cDiem
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