
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-KGVX Đắk Lắk, ngày             tháng 7 năm 2020 

V/v tăng cường công tác phòng 

chống dịch Covid-19 

 

 

             Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Triển khai Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 

3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; 

Xem xét Công văn số 2517/SYT-KHNVY ngày 26/7/2020 và số 

2531/SYT-KHNVY ngày 27/7/2020 của Sở Y tế về đề nghị ban hành văn bản chỉ 

đạo công tác phòng chống Covid-19; 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt 

các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng 

chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 

19/CT-TTg ngày 24/4/2020; tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác và thực hiện 

có hiệu quả các nội dung cụ thể sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đề nghị 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân hạn chế di chuyển đến 

thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi và các địa phương có dịch để bảo vệ 

bản thân, gia đình và cộng đồng. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Chỉ đạo các địa phương khẩn trương vận hành các Tổ chống dịch 

Covid-19 tại các thôn, buôn, tổ dân phố để thực hiện ngay việc giám sát các trường 

hợp đã đi qua vùng dịch (thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi…) từ ngày 

17/7/2020; hướng dẫn các trường hợp này khai báo y tế (nếu chưa khai báo), thực 

hiện  cách ly y tế tại nhà 14 ngày và báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu 

hiệu như sốt, ho, sổ mũi, hắt hơi, đau họng… (đặc biệt là đối với các trường hợp tại 

Thông báo khẩn số 15 và 16 của Bộ Y tế)  

b) Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn chủ động 

thống kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đến thành phố 

Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi trong thời gian từ ngày 17/7/2020 đến nay và 

hướng dẫn thực hiện nghiêm việc kê khai y tế, theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà 

theo đúng quy định. 



 

 

c) Khuyến khích người dân khai báo y tế, thường xuyên cập nhật tình trạng 

sức khỏe tại trang web https://tokhaiyte.vn (hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ 

https://ncovi.vn); tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh 

(đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người; thường xuyên rửa tay 

sát khuẩn…); kịp thời phát hiện, thông tin các trường hợp đi/đến từ vùng dịch và 

các trường hợp nhập cảnh trái phép cho chính quyền địa phương. 

d) Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và các đơn vị 

có liên quan chỉ đạo rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; 

coi các trường hợp nhập cảnh trái phép như các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để 

áp dụng các biện pháp cách ly y tế và xử lý theo quy định. 

3. Sở Y tế:  

a) Tăng cường giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm với tất cả các trường hợp có 

triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giám sát 

trên diện rộng để phát hiện nguồn lây; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử 

lý triệt để các ổ dịch. 

b) Bảo đảm sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, trang thiết bị y tế được cung ứng 

đầy đủ cho công tác phòng, chống dịch. 

c) Chỉ đạo các nhà thuốc trên toàn tỉnh thông báo đến các cơ sở y tế (thông 

qua đường dây nóng) các trường hợp mua, sử dụng thuốc điều trị cảm cúm, hạ sốt 

để tiến hành xét nghiệm nhanh vi rút SAR-CoV-2. 

4. Giao Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lại và 

chuẩn bị các điều kiện của khu cách ly 333 Hà Huy Tập để sẵn sàng công tác cách 

ly phòng chống dịch.  

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương kiểm soát tốt tuyến biên giới, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp 

nhập cảnh trái phép.  

6. Sở Giao thông – Vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách 

và Cảng hàng không Buôn Ma Thuột triển khai việc kê khai y tế (họ và tên, địa chỉ, 

số điện thoại) đối với tất cả các hành khách từ thành phố Đà Nẵng, thành phố 

Quảng Ngãi, các địa phương có dịch về Đắk Lắk và đề nghị các trường hợp này 

thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà; nếu có triệu chứng về đường hô hấp, phải báo 

ngay cho cơ sở y tế gần nhất. 

7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Sở Y tế để 

đăng tải các thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch cũng như lịch trình 

di chuyển của các bệnh nhân nhiễm hoặc các trường hợp nghi ngờ và đang thực 

hiện cách li trên trang thông tin điện tử của tỉnh  http://ncov.daklak.gov.vn/ để 

người dân nắm bắt, tự rà soát cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng (thông 

qua số điện thoại đường dây nóng: 0868.588.600) hoặc các cơ sở y tế gần nhất 

cũng như chủ động trong việc thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly 

theo quy định. 

8. Các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp 

với ngành y tế để triển khai công tác phòng chống Covid-19 đảm bảo đạt kết quả 

tốt, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftokhaiyte.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR3i52BITHJ4FKgg8aJHmtilWLblkTS6FkmffzI0LjcMm8Fa6mn9F7FB9gc&h=AT1I-P_6ocbeuUxrm6GCL_xVa83MtKQLXEvzjWZwuzt0XwzehtSJwbzSXr5XPLXQbOR8EZvFor43CuZVV0jujleMFSraX-Do8dbs7SF8v26xOXcYyI_hEh7R3g85IXtD0it_JpJaTEPtW7nD0KWe
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fncovi.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR2LUmtCD0mMOAUzyh0vrpX_lfRDfXabQeqhXxLiZazNIPJsAiC1OdlvHj0&h=AT1fzqIB6n2iFNgXIXORjpt_X6TAvUq31IREgx0oqE2MYEzRP4erANwBTrdvdA9xbYua171UWk-cRTEhIsE1oAvMLcpr6wRrckB50qC5NmadVWZAzsk3m4Dpb-m8tMIC_uRmVxQbby0eF1mZVHqR
http://ncov.daklak.gov.vn/


 

 

 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa 

phương liên quan xây dựng phương án tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông 2020 

trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/7/2020. 

10. Giao Sở Công thương, Công an tỉnh và đề nghị Chi Cục quản lý thị 

trường tỉnh và các đơn vị, địa phương rà soát, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân 

lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, đầu cơ, tăng giá nhất là đối với khẩu 

trang và các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch bệnh. 

Nhận được Công văn này, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vướng mắc để 

kịp thời chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh (để p/h chỉ đạo); 

- Viện VSDTTN (để b/c và tạo điều kiện); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk (để đăng tải); 

- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải); 

- Các Phòng, TT thuộc VP UBND tỉnh (QC45a); 

- Lưu: VT, KGVX (Th.30b) 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Nghị 
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