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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KON PNE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Pne, ngày 07 tháng 12 năm 2020

Số: 40/UBND-KT
Về việc tiếp tục tăng cường công
tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn xã

Kính gửi:
- Mặt trận và các Ban, ngành, đoàn thể xã;
- Trạm y tế xã;
- Công an xã, BCH Quân sự xã;
- Ban nhân dân các làng.
Thực hiện Công văn 1465/UBND-VX ngày 04/12/2020 của UBND huyện
Kbang về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện; UBND xã Kon Pne xã đề nghị như sau:
1. Ban nhân dân 3 làng
Tổ chức kiểm tra, nắm thông tin, lập danh sách theo dõi học sinh, sinh viên,
công dân đã và từng đi đến các điểm ở thành phố Hồ Chí Minh theo khuyến cáo của
Bộ Y tế trong thời gian từ ngày 01/12/202 đến nay trở về địa bàn; yêu cầu người dân
thực hiện khai báo y tế; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tự cách ly y tế tại
nhà.
Tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tiếp tục tổ chức sản xuất, phát triển
kinh tế; không hoang mang, đề cao cảnh giác, không lơ là trong công tác phòng,
chống dịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động; tuyệt đối không để
bà con tự ý bỏ làng trốn vào các khu vực nhà đầm, nhà rẫy.
2. Trạm y tế xã
Thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã; phối
hợp với Ban nhân dân các làng rà soát, phân loại, phát hiện sớm các trường hợp nghi
ngờ để thực hiện cách ly, điều trị.
Triển khai công tác chuyên môn, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; chủ
động tham mưu cho Ban chỉ đạo cấp xã chuẩn bị địa điểm cách ly điều trị để đáp ứng
đầy đủ công tác phòng, chống dịch.
3. Mặt trận và các đoàn thể xã
Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã chỉ đạo các chi hội trực thuộc phối hợp
với ban ngành chuyên môn, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và
nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng, chống dịch bệnh
như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn, quét dọn nhà
cửa, phát quang bụi rậm,…
Vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia phòng chống chống dịch
viêm đường hô hấp cấp do virút nCoV gây ra, phối hợp với Trạm Y tế triển khai các
hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

4. Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã
Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Rà soát nắm chắc danh
sách, xử lý hoặc đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng trên
địa bàn có hành vi đăng bài xuyên tạc, câu Wiu…về bệnh do virus nCoV trên mạng
xã hội gây hoang mang trong nhân dân.
Khi có dịch bệnh xảy ra: tham gia phối hợp, hỗ trợ với lực lượng chuyên môn
trong công tác kiểm soát lưu thông, ra vào vùng dịch như lập chốt kiểm tra, kiểm soát
hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa, thực phẩm, gia súc, gia cầm theo quy
định. Điều hành các phương tiện giao thông chấp hành việc tiêu độc, khử trùng tại
các chốt ra vào vùng dịch. Tăng cường công tác kiểm tra tạm trú tạm vắng, theo dõi,
nắm bắt thông tin liên quan đến người dân và các em học sinh, sinh viên trên địa bàn
xã đang lao động và học tập tại các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh (nếu có) về địa
phương kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã để có biện pháp
theo dõi, cách ly.
Huy động lực lượng dân quân, Công an viên triển khai công tác phòng chống
dịch tại địa bàn xã, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường cho cán bộ
và nhân dân.
Giao Công an xã lập danh sách các công dân, học sinh, sinh viên từ thành phố
Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác về địa phương báo cáo về Ban chỉ đạo xã qua
Văn phòng thống kê để tổng hợp báo cáo về UBND huyện.
Nhận được Công văn đề nghị các thành phần liên quan triển khai thực hiện
nghiêm túc./.
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