
UBND TỈNH SƠN LA 
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

Số: 93/CV-BCĐ 

 
V/v tăng cường các biện pháp phòng chống  

dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 2/9/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Sơn La, ngày 01 tháng 9  năm 2020 

 

Kính gửi: 

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

- Các tổ chức Chính trị -Xã hội; 

- UBND các huyện/thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.  

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo 

an toàn phòng chống dịch trong dịp nghỉ Lễ 2/9/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố, 

các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh  

 - Thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị nhận thức rõ tính chất phức tạp của dịch 

bệnh COVID-19, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, 

tuân thủ các khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng 

(Không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường 

học, bệnh viện; trong dịp này, nếu không có việc cần thiết không di chuyển đến 

khu vực trung tâm huyện Mộc Châu, Vân Hồ và các địa điểm diễn ra Ngày hội 

Văn hóa các dân tộc hằng năm; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công 

cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc). 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tăng cường phối hợp 

trong việc triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong dịp 

nghỉ Lễ 2/9/2020; cung cấp thông tin, tuyên truyền khuyến cáo phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 đến cộng đồng. 

2. UBND các huyện/thành phố 

- Tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự 

kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động; tạm dừng hoạt 

động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

mát xa, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ.  
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- Tiếp tục giám sát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở nhằm phát 

hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép theo quy định.  

- Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện/thành phố, UBND 

các xã/phường/thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch 

bệnh; khuyến cáo người dân: Không tập trung đông người tại nơi công cộng, 

ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; trong dịp này, nếu không có việc 

cần thiết không di chuyển đến khu vực trung tâm huyện Mộc Châu, Vân Hồ và 

các địa điểm diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc hằng năm; đeo khẩu trang 

khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công 

cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ 

khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. 

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các trường học trên địa bàn 

huyện/thành phố tuyên truyền khuyến cáo phòng, chống dịch cho cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên… 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi 

trường, không để tập trung đông người nơi công cộng; hướng dẫn các nhà hàng, 

quán ăn, các cơ sở lưu trú, khu du lịch tuân thủ việc khai báo tiền sử dịch tễ, đo 

thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch tối 

thiểu 1m và  đóng cửa trước 22 giờ hàng ngày. 

- Tăng cường giám sát các trường hợp đi, đến, ở từ các khu vực của 

tỉnh/thành phố có dịch theo thông báo của Bộ Y tế, áp dụng các biện pháp cách 

ly y tế phù hợp theo quy định. 

3. Các đơn vị trực thuộc ngành y tế. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị 

với tinh thần chủ động, không chủ quan, lơ là. Các cơ sở điều trị thực hiện 

nghiêm công tác tiếp đón, sàng lọc, phân luồng, cách ly theo quy định; đảm bảo 

các nguyên tắc và điều kiện phòng chống dịch tại khu vực khám bệnh ngoại trú, 

khu khám cấp cứu, khu điều trị nội trú. 

- Tăng cường giám sát phòng chống Covid-19; kịp thời phát hiện người 

có biểu hiện nghi ngờ để chỉ định lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo đúng quy 

định, không để dịch lây lan rộng; các đội phòng chống dịch cơ động thực hiện 

chế độ thường trực sẵn sàng triển khai xử lý khi có ca bệnh. 

- Dừng việc thăm thân tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giảm nguy cơ 

lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở y tế. 
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4. Mọi thông tin, ý kiến thắc mắc liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV (nếu có) đề nghị liên hệ theo các số điện thoại đường dây nóng 

của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV: 

02123.666.115. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- Trưởng BCĐ 202 (b/cáo); 

- Các thành viên BCĐ; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí địa phương,                          

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thị Kim An 
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