ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG QUYẾT TIẾN

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

Số: 732 /UBND

Quyết Tiến, ngày 07 tháng 11 năm 2021

V/v tạm dừng một số hoạt động, kinh
doanh không thiết yếu để thực hiện công
tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa
bàn phường Quyết Tiến

Kính gửi: - Thành viên Trung tâm chỉ huy phường;
- Ủy ban MTTQ và đoàn thể phường;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc phường;
- Các đồng chí công chức phục trách tổ dân phố;
- Các đồng chí Tổ trưởng các tổ dân phố.
Căn cứ Công văn số 3623/ UBND-VP ngày 06/11/2021 của UBND thành
phố Lai Châu về việc Tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ kinh doanh không thiết
yếu để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đặc
biệt tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường có những diễn biến hết sức phức tạp và
có nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Để chủ động và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, nhằm phục vụ công tác khoang vùng khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao,
thần tốc, triệt để truy vết, bóc tách ca bệnh và các trường hợp tiếp xúc gần với
trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. UBND phường Quyết Tiến đề nghị thành
viên Trung tâm chỉ hủy phường, các cơ quan, đơn vị trực thuộc phường, Công
chức phụ trách tổ dân phố, các tổ dân phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Thành viên TTCH và công chức phụ trách tổ dân phố và các đồng chí
tổ trưởng tổ dân phố
- Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến người dân về tình hình dịch
bệnh Covid-19 để có biện pháp phòng chống kịp thời. Tuyên truyền cho hộ gia
đình và nhân dân trên địa thực hiện biện pháp 5K (khẩu trang – khử khuẩn –
khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế) theo hướng dẫn của Bộ Y tế có các
biện pháp tự bảo vệ, phòng chống lây nhiễm Covid-19 nhằm kịp thời thích ứng với
các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch.
- Tuyên truyền tới các hộ kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt
động từ 00 giờ 00 phút 07/11/2021 đến 00 giờ 00 phút 10/11/2021 để đảm bảo
cho các lực lượng chức năng có thời gian truy vết, bóc tách ca bệnh và các trường
hợp tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 (nếu có). Các hộ
kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động như sau:
+ Các quán bar, bi a, karaoke, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công
cộng, điểm truy cập Internet công cộng, các cơ sở thẩm mỹ (bao gồm cả cắt tóc,
gội đầu, làm tóc, làm móng), mát xa, khu vui chơi trẻ em và các cơ sở kinh doanh
dịch vụ thể thao (yoga, gym, Erobic, khiêu vũ).
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+ Các quán ăn, quán bia, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Lưu ý: Các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, kinh doanh vỉa hè cho khách mang về
và các dịch vụ ngoài danh mục nêu trên được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo
tuân thủ nghiêm thông điệp 5K trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Chỉ đạo tổ tự quản của tổ dân phố thực hiện tốt việc giám sát những người
đang được cách ly tại gia đình, nơi cư trú; khi phát hiện người đang cách ly tại gia
đình, nơi cư trú bỏ trốn, hoặc không thực hiện tốt việc cách lý theo quy định thì
báo cáo ngay với UBND phường để áp dụng biện pháp cách ly tập trung theo quy
định. Kịp thời nắm bắt và báo cáo BCĐ phường các đối tượng tuyên truyền xuyên
tạc tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong nhân dân.
2. Đề nghị Ủy ban MTTQ và đoàn thể phường
Chủ động tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19,
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân, cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, hội viên, đoàn
viên và nhân dân trên địa bàn phường thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K (khẩu
trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế) và tiêm phòng
vắc xin, thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà, không tụ tập đông
người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và nhân dân khai báo điện tử, khai
báo y tế theo quy định.
3. Trạm y tế phường
Chủ trì phối hợp với các lực lượng có liên quan khẩn trương rà soát, truy vết
trên diện rộng với phương trâm “nhanh hơn, thần tốc hơn” các trường hợp tiếp xúc
gần với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn.
Phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh khu
vực có nguy cơ lây nhiễm cao, đảm bảo hoàn thành việc truy vết, xét nghiệm xong
trước ngày 09/11/2021.
Chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án
khoanh vùng, cách ly và tiêu độc khủ trùng đối với những khu vực phát hiện có
người nhiễm bệnh, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng cách ly. Tập trung rà soát
nhanh các trường hợp nghi nhiễm để có biện pháp ứng phó phù hợp.
4. Công an phường
Chủ trì phối hợp Trạm y tế, Tổ trưởng tổ dân phố, Ban BVDP kiểm tra, giám
sát, quản lý chặt chẽ, đúng quy định việc thực hiện cách ly y tế tại nhà thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế không để dịch
bệnh lây lan ra cộng đồng.
Tăng cường các biện pháp bảo đảm ANTT, tăng cường tuần tra nắm bắt tình
hình cơ sở, quản lý nhân hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, các cơ sở lưu trú trên
địa bàn phường.
Tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, không hợp tác cản trở
công tác phòng, chống dịch theo quy định như: người xuất nhập cảnh trái phép,
người trốn cách ly, không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực, không
đeo khẩu trang, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không chấp hành việc tạm
dừng hoạt động theo quy định.
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Tăng cường công tác đấu tranh, kiêm quyết xử ký đối với các trường hợp
thông tin không chính xác, sai lệnh về tình hình dịch bệnh.
5. Các đơn vị trường học
Tạm thời cho học sinh nghỉ học tập trung tại trường từ thứ 2 ngày
08/11/2021 đến hết chủ nhật ngày 14/11/2021 và thực hiện chuyển sang hình
thức dạy học Online, trực tuyến…
6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của phường
Chủ động truyên tuyền hướng dẫn công dân khi đến giao dịch, làm việc tại
phường thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và bắt buộc quyét mã
QR, khai báo y tế điện tử theo quy định.
7. Công chức Văn hóa thông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid 19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo cho
người dân không chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng
đồng; Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám và
điều trị kịp thời.
Tuyên truyền đến nhân dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện
nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế và Tuyên truyền tới các hộ kinh doanh, dịch
vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động từ 00 giờ 00 phút 07/11/2021 đến 00 giờ
00 phút 10/11/2021 (theo Công văn số 3623/ UBND-VP ngày 06/11/2021 của
UBND thành phố Lai Châu).
Quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đảm bảo
an toàn công tác phòng chống dịch bệnh.
UBND phường đề nghị Thành viên Trung tâm chỉ huy phường, Các cơ
quan, đơn vị trực thuộc phường, Ủy ban MTTQ và đoàn thể phường, Công chức
phường và các tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố (B/c);
- TT Đảng ủy, HĐND- UBND phường;
- Thành viên TTCH phường.
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc phường;
- Ủy ban MTTQ và các đoang thể phường;
- Các Đ/c Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Tạ Tiểu Tần
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