ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

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

Số: 14899 /QĐ-UBND

Điện Bàn, ngày 11 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn thị xã Điện Bàn
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp
dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong
thời gian có dịch;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2021 của Trưởng Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam về việc ban hành “Phương án
các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp
độ phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh";
Căn cứ Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng
Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc
họp với thị xã Điện Bàn ngày 11/9/2021 về bàn công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn;
Căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện
Bàn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16) để phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn, cụ thể:
I. Phạm vi áp dụng: Tại tất cả các xã, phường trên địa bàn thị xã Điện
Bàn.
Ngoài những quy định tại Mục III, Điều 1 dưới đây, BCĐ phòng, chống
dịch/UBND thị xã sẽ áp dụng thêm một số biện pháp tăng cường cụ thể trong quá
trình điều hành để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

II. Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 00 giờ ngày 12/9/2021, tùy theo tình
hình, diễn biến thực tế và kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,
BCĐ phòng chống dịch/UBND thị xã sẽ có có thông báo về thời gian kết thúc.
III. Các nội dung thực hiện cách ly xã hội
1. Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng nguyên tắc Chỉ thị 16,
bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, nhà với nhà, tổ
dân cư với tổ dân cư, thôn/khối phố với thôn/khối phố, xã, phường với xã,
phường.
2. Đề nghị người dân tuân thủ nghiêm Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày
31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 “ai ở đâu ở
đấy”, tuyệt đối không đi ra khỏi nhà, để phối hợp cùng với chính quyền địa
phương thực hiện chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid-19, sớm kiểm soát
tình hình dịch trên địa bàn thị xã. Trừ các trường hợp thật sự cần thiết sau:
a) Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
khác;
b) Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa
hoạn, xử lý sự cố về điện nước, viễn thông, vệ sinh môi trường, cung ứng hàng
hoá thiết yếu...
c) Những người di chuyển từ nhà/nơi lưu trú để đến làm việc tại các cơ
quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang và tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp
phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác/Chủ doanh nghiệp xác nhận
và cam kết “01 tuyến 02 điểm” đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch: phải đeo
khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá
02 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện
và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.
3. Các hoạt động tạm dừng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16:
a. Dịch vụ ăn, uống;
b. Hoạt động bán vé số dạo, bán hàng rong;
c. Chợ cóc, chợ tạm, chợ tự phát; các quầy hàng bán tự phát trên các tuyến
đường, vỉa hè, trước cổng trường;
d. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hoá không thiết yếu (kể cả các quầy
bán trong chợ trên địa bàn);
d. Dịch vụ Internet, game, karaoke, vũ trường, massage, rạp chiếu phim, bida;
e. Cơ sở spa, tập gym, yoga;
g. Các điểm kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí; bãi tắm biển, các hồ bơi;
h. Các hoạt động thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm,
hội thảo; nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng; các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử văn hóa;
i. Hoạt động của Bộ phận “1 cửa” và Bộ phận tiếp dân thị xã và xã,
phường.

4. Các hoạt động hạn chế có kiểm soát trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16:
a) Các cơ quan, đơn vị nhà nước không tham gia vào công tác phòng,
chống dịch, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16;
các tổ chức, doanh nghiệp không tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh các
hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thì hạn chế số lượng cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động đến làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị; chủ động tổ
chức, bố trí làm việc tại nhà, làm việc qua mạng phù hợp với điều kiện cụ thể của
mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu
theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh
nghiệp.
b) Đối với các công trình giao thông và xây dựng trên địa bàn thị xã: Cho
phép tổ chức thi công, nhưng với điều kiện đơn vị quản lý dự án/đơn vị thi
công/chủ sở hữu công trình trên phải thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trong quá trình thi công và người lao động làm việc tại công
trình phải đang cư trú trên địa bàn thị xã hoặc đến từ các địa phương đang không
thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
c) Nhà máy, cơ sở sản xuất được tiếp tục hoạt động, tuy nhiên yêu cầu chủ
doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm việc lấy mẫu xét
nghiệm định kỳ 20% - 50% số công nhân, nhân viên của mình theo chỉ đạo theo
chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam tại Phương
án 115/PA-BCĐ ngày 21/8/2021; duy trì thực hiện đảm bảo phương án “3 tại
chỗ” hoặc đưa đón công nhân từ các địa phương ngoài địa bàn thị xã có dịch
đang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 hoặc Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Những doanh nghiệp, đơn vị không
thực hiện theo yêu cầu thì tạm ngưng hoạt động và xử lý vi phạm theo quy định
của pháp luật.
d) Cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực
phẩm, dược phẩm, xăng dầu, điện, nước, nhiên liệu,…); ngân hàng, kho bạc, các
cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ
doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo
đảm,…), bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng
hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ được tiếp tục hoạt động.
e) Các chợ dân sinh, cơ sở kinh doanh (được phép hoạt động) trên địa bàn
thị xã phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
theo khuyến cáo của cơ quan y tế, như: kiểm soát lối ra, vào chợ/cơ sở kinh
doanh, bố trí dung dịch sát khuẩn và yêu cầu người bán và người mua phải đeo
khẩu trang, giữ khoảng cách, thực hiện sát khuẩn tay; các quầy kinh doanh dịch
vụ ăn uống tại chợ không được bán cho khách ăn tại quầy. UBND/BCĐ phòng,
chống dịch Covid-19 xã, phường quán triệt chặt chẽ vấn đề này đến Ban quản lý
chợ/chủ cơ sở kinh doanh; thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân giảm tối thiểu số lần
đi chợ trong tuần, có thể áp dụng biện pháp phát thẻ đi chợ cho người dân.

5. Người đứng đầu các cơ sở tại mục 4 nêu trên phải chịu trách nhiệm bảo
đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch,
trong đó có các biện pháp:
a) Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư
phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế;
b) Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di
chuyển, tiếp xúc, giao tiếp;
c) Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người
lao động;
d) Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi
làm việc đảm bảo ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh.
Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu trên thì phải dừng hoạt động.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thành viên Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã, UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị
xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm
túc, đảm bảo các nội dung thực hiện cách ly xã hội được quy định tại Quyết định
này; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ
chức, cá nhân không chấp hành.
2. Chủ tịch UBND các xã, phường Quyết định thành lập Tổ công tác lưu
động để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên
địa bàn phụ trách; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về việc thực hiện
Quyết định này.
3. Các Tổ kiểm tra của thị xã, thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid19 thị xã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các địa phương phụ trách thực hiện nghiêm
việc áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,
không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị liên quan, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Chủ tịch UBND các xã,
phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tại Điều 1 căn cứ
Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND/BCĐ Covid-19 tỉnh;
- Sở Y tế, Công an tỉnh;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- TTTU,HĐND thị xã;
- UBMTTQVN thị xã và các đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị;
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT
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