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V/v tăng cường thực
hiện các biện pháp
phòng, chống dịch
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Sóc Trăng, ngày\ 3 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

HỎATỖC

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
tỉnh Sóc Trăng.

Trước tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để tăng
cường kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên
địa bàn tỉnh,
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu:
1.
Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng
trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch ƯBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm và có hiệu quả các biện pháp phòng,
chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban
Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Công văn số 690/UBND-VX ngày
28/4/2021 và Công văn số 712/UBND-VX ngày 30/4/2021 của Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19.
- Tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân; đề
cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng,
chống dịch; yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương
mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; xử lý
nghiêm các trường họp cố tình vi phạm công tác phòng chống dịch.
- Tạm dừng các hoạt động lễ hội, lễ cưới, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể
thao, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như karaoke, mát-xa, quán
bar, vũ trường, rạp chiếu phim, từ 00 giờ ngày 14/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo
mới của cơ quan có thẩm quyền. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại,
dịch vụ khác phải đảm bảo các giải pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm
thông điệp 5K của Bộ Y tế.
- Hạn chế tụ tập trên 30 người nơi công cộng (ngoài phạm vi công sở,
trường học, bệnh viện, nhà máy sản xuất). Hoạt động hội, họp quan trọng được

tổ chức với số lượng dưới 30 người nhưng phải cam kết thực hiện nghiêm các
biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt là phải tuân thủ việc đeo khẩu trang, sát
khuân tay theo đúng quy định.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo:
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non {kể cả ngoài công lập) tạm dừng hoạt
động từ ngày 14/5/2021, cho đến khi có thông báo mới của cấp có thấm quyền.
Đối với cấp tiếu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường
xuyên khấn trương tố chức kiếm tra học kỳ II {thời gian kết thúc muộn nhất vào
cuối ngày 15/5/2021)', sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ II, học sinh sẽ dừng đến
trường. Riêng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 vẫn tổ chức ôn tập cho học sinh
để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 trung học phổ thông năm học
2021-2022 và Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021, nhưng
phải đảm bảo thông điệp 5K, trong đó lưu ý việc khử khuẩn và đeo khẩu trang
trong và ngoài trường học đúng quy định.
3. Sở Y tế có trách nhiệm:
- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chuẩn bị sẵn sàng phương án đáp
ứng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và nhân lực để đáp ứng với tình huống dịch
trong trường họp cần thiết.
- Chủ trì, phối họp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố tố chức kiếm tra, rà soát các điều kiện cần thiết tại các nơi cách ly tập
trung theo quy định của Bộ Y tế; có giải pháp để hạn chế thấp nhất việc lây
nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.
- Tạm thời giao cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi (cũ) cho Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh tiếp quản, sửa chữa để làm khu cách ly tập trung của tỉnh.
- Hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã,
thành phố thực hiện thống nhất quy trình cách ly y tế đúng quy định.
4. Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng:
Chủ trì, phối họp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chặt
chẽ công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; điều tra, xử lý
nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, không khai
báo y tế hoặc khai báo không trung thực.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách
nhiệm người đứng đầu; Chủ tịch ƯBND cấp huyện chịu trách nhiệm về công tác
phòng, chống dịch trên phạm vi quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm các trường
họp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện tăng cường cập nhật tình hình
dịch bệnh của thế giới và trong nước để nắm tình hình, kịp thời tham mưu
Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh; kích hoạt lại các khu cách ly trên địa bàn quản lý;
giám sát chặt chẽ các trường họp cách ly tại nhà; rà soát, hoàn chỉnh các phương
án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống khi có dịch xảy ra.
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- Riêng đối với huyện Trần Đe, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
và toàn thế nhân dân quyết liệt thực hiện đợt cao điếm phòng, chống dịch Covid19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngàỵ 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tạm
dừng các hội nghị tiếp xúc cử tri bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, cho đến khi có chỉ đạo
của Chủ tịch Úy ban bầu cử tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm
quyền quản lý tập trung truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly triệt để, lấy mẫu
xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường họp nghi ngờ, thực hiện cách ly
theo đúng quy định.
6.
Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức
thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp
thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã
hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt
nôi dung Công văn này JWNơi nhận:
Như trên;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trường Ouân sư QK9;
-
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