
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BỐ TRẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND 

V/v áp dụng các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trên toàn địa 

bàn huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

             Bố Trạch, ngày      tháng 8 năm 2021 

                       

                           Kính gửi:  

 
 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;  

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;  

 
 

Thực hiện Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh, bổ sung các mức độ phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị 

đóng trên địa bàn tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:  

1. Thực hiện cách ly xã hội trong thời gian 07 ngày kể từ 06 giờ 00’ ngày 

26/8/2021 (trừ những địa bàn đã thực hiện cách ly xã hội 14 ngày tại Công văn số 

1604/UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện), cụ thể:  

Gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, 

huyện cách ly với huyện, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghiêm 

thông điệp 5K. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp 

thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc 

cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, 

dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ 

khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm 

vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. 

Yêu cầu toàn thể nhân dân toàn huyện tự giác chấp hành các biện pháp 

phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ 

các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các 

hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người 

đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu 

trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm 

sức khỏe, an toàn cho người lao động. 

 * Các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp căn cứ vào tình hình 

thực tế của đơn vị, địa phương mình để có phương án bố trí cho cán bộ, công 

chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường 

hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, trực các chốt, cung ứng 

hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo 
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yêu cầu mới đến làm việc tại công sở và các địa điểm theo quy định, trên cơ sở 

đảm bảo vẫn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Người đứng 

đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không 

chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. 

 * Giao trách nhiệm cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với 

các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa, lương 

thực, thực phẩm thiết yếu, thuốc men cho người dân.  

Tuyên truyền, giám sát, theo dõi chặt chẽ việc người dân thực hiện cách ly 

toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; thông báo ngay nội dung Công văn này trên 

hệ thống truyền thanh cơ sở. Báo cáo tình hình, diễn biến tình hình dịch để Ủy 

ban nhân dân huyện chỉ đạo kịp thời.  

* Các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu được hoạt động bao 

gồm: Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh 

dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; 

điện; nước; nhiên liệu, ); đơn vị vệ sinh môi trường; ngân hàng, các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động bổ trợ doanh nghiệp, như: Công 

chứng, 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... 

2. Đối với các khu vực: Toàn bộ địa bàn xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch và 

Khu vực từ mép đường Quốc lộ 1A phía Bắc Cầu Lý Hòa đến chân Đèo Lý Hoà 

thuộc phía Đông địa phận xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, phạm vi bao gồm: một 

phần thôn Tân Lý, một phần thôn Quốc lộ 1A, thôn Nội Hải, thôn Nội Hòa, thôn 

Thượng Hòa, thôn Trung Hòa, thôn Ngoại Hòa tiếp tục thực hiện cách ly xã hội 

trong vòng 14 ngày kể từ 19 giờ 00’ phút ngày 25/8/2021 theo nội dung Công văn 

số 1604/UBND ngày 25/8/2021 đã được ban hành trước đó.  

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Huyện 

ủy, Ủy ban nhân dân huyện về phòng, chống dịch Covid-19 lên cấp độ cao nhất.   

4. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2, cách ly tập 

trung theo quy định đối với người đến từ vùng dịch, người liên quan dịch tễ theo quy 

định; quản lý và tổ chức tốt hoạt động tại các cơ sở cách ly tập trung, tránh nguy cơ 

lây nhiễm chéo.  

5. Các ngành chức năng liên quan, các đoàn kiểm tra của huyện, UBND các 

xã, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy 

định của pháp luật các vi phạm về không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống 

dịch, các hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường; cơ quan chức năng 

điều tra, khởi tố ngay những trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 (nếu có).   
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6. Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh để mỗi 

người dân hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng 

đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện chiến lược “5K + vắc xin + công nghệ”, khuyến khích 

thực hiện khai báo y tế tự nguyện và thông báo cho chính quyền về các trường 

hợp nghi mắc bệnh hoặc đi về/đến từ vùng có dịch…; mở rộng tuyên truyền 

thường xuyên, bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt phương châm 

“Thôn giữ thôn”, “Xã giữ xã”; thành lập ngay các chốt để kiểm soát công dân 

ra, vào địa bàn; phát huy hơn nữa hiệu quả các tổ Covid cộng đồng để tăng cường 

công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức (loa phát thanh, loa cầm tay,...) các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các lực lượng y tế, công 

an,... tại địa bàn rà soát, truy vết dịch tễ theo quy định. Tăng cường việc kiểm tra, 

giám sát các trường hợp cách ly tại nhà. Làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn, nhất là về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.   

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành 

viên tăng cường vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, 

chống dịch bệnh và tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh với các trường hợp cố 

tình trốn cách ly, không chịu khai báo hoặc khai báo không trung thực; phối hợp 

các lực lượng chức năng để đẩy nhanh công tác khoanh vùng, điều tra, truy vết, 

lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly, cắt đứt nguồn lây nhiễm. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Công văn 

này, nếu có diễn biến mới, báo cáo ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để kịp 

thời chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- BCĐ PC Covid-19 huyện;  

- Lưu: VT, THVP.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TICH 

 

 
 

 

 

 
 

 Nguyễn Hữu Hồng 
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