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V/v triển khai Thông báo số 703TB/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Thông báo kết luận số 703-TB/TU ngày 20/7/2021 của
Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,
ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các
nội dung cụ thể sau:
1. Yêu cầu tất cả người dân trở về hoặc đến tỉnh Đắk Lắk từ các địa
phương khác phải có giấy xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 bằng phương
pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ khi
lấy mẫu; đến trạm y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được hướng dẫn áp
dụng ngay các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định của tỉnh và ký cam kết
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với chính quyền địa phương.
2. Các Sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kể
cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương,
mang tính răn đe và góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân đối với việc
chấp hành các quy định, biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên địa
bàn tỉnh.
3. Giao Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 hàng ngày của
tỉnh cho Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy), UBND tỉnh và Ban Chỉ
đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Thông cáo báo chí về tình hình dịch
COVID-19 trong tỉnh đề nghị gửi Trang Thông tin điện tử về dịch bệnh
COVID-19 tỉnh Đắk Lắk (https://ncov.daklak.gov.vn), Cổng Thông tin điện tử
tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải để người dân kịp thời tiếp cận thông
tin chính thống.
4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị, tổ chức, đoàn thể:
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- Chịu trách nhiệm quản lý, quán triệt, cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình không ra khỏi tỉnh, trừ
trường hợp thật sự cần thiết và phải được sự chấp thuận của người đứng đầu cơ
quan, đơn vị, địa phương.
- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19
tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng tại địa bàn quản lý do lỗi chủ
quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Nhận được Công văn này, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh (để p/h chỉ đạo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- Các Phòng, TT-VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Th.40b)
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