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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngã Năm, ngày   16  tháng  8  năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bắt buộc 

theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Ngã Năm 

 

Thực hiện Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 89/QĐ-BCĐUBND ngày 15/8/2021 

của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng về 

việc phân loại mức độ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 tại các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ 

tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Ngã Năm, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo từng mức độ 

nguy cơ tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Ngã Năm, vừa đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch, không để phát sinh dịch bệnh; đồng thời nới lỏng, tạo điều 

kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện đạt mục tiêu kép “Phát 

triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19”. 

2. Yêu cầu 

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, phòng ngành, cơ quan, đơn vị từ thị xã 

đến cơ sở thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm 

“Chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và 

mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, 

thị xã. Đồng thời, thực hiện mục tiêu kép, tạo điều kiện một số ngành lĩnh vực 

phát triển sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác kiểm soát các nguồn lây nhiễm 

1.1. Kiểm soát nội bộ địa bàn thị xã 

Trên cơ sở xác định các mối nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Ủy ban nhân 

dân thị xã tăng cường kiểm soát các khu vực, các đối tượng có liên quan, gồm: 

a) Các khu vực chợ, chợ nổi Ngã Năm, tăng cường quản lý người dân vào 

chợ phải khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, 

giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét giữa người bán với người mua. 
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b) Kiểm soát chặt chẽ di chuyển của người dân, đặc biệt là kiểm soát việc 

đi mua các mặt hàng thiết yếu tại các chợ thông qua phiếu đi mua hàng (phân 

nhóm đi mua hàng theo ngày chẵn, lẻ; tối đa 02 lần/tuần/hộ). 

c) Kiểm soát việc di chuyển của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và lực lượng lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ hàng hóa thiết 

yếu trên địa bàn thị xã theo nguyên tắc “Một cung đường, hai điểm đến”; đồng 

thời, quản lý chặt chẽ việc di chuyển qua lại giữa các vùng trên địa bàn thị xã 

theo Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.  

d) Quản lý chặt chẽ người và phương tiện ngoài tỉnh tham gia thu hoạch, 

vận chuyển tiêu thụ lúa Hè Thu 2021. 

e) Quản lý việc vận chuyển giao, nhận, phân phối hàng hóa trong nội bộ 

địa bàn thị xã, đặc biệt là tại cơ sở kinh doanh. 

f) Chủ động nắm chặt tình hình, quản lý chặt chẽ các việc tổ chức hiếu, hỷ 

của người dân trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện. 

1.2. Kiểm soát các nguồn lây từ bên ngoài 

a) Duy trì 04 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã và 

các chốt kiểm soát của xã, phường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện sớm 

người từ các tỉnh, thành phố về địa phương ngay từ các chốt kiểm soát cửa ngõ 

vào thị xã; kịp thời áp dụng ngay biện pháp cách ly tập trung, không để trường 

hợp nghi ngờ hoặc có yếu tố nguy cơ vào địa bàn thị xã. 

b) Thường xuyên kiểm tra các hoạt động giao, nhận hàng hóa các hệ thống 

cửa hàng phân phối như: Bách hóa xanh, Điện máy xanh, Bưu điện Ngã Năm, 

các dịch vụ chuyển phát nhanh, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau,… kịp 

thời nhắc nhở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 

c) Đối với việc di chuyển của người dân ra khỏi địa bàn thị xã bắt buộc 

phải khai báo và có xác nhận của chính quyền địa phương để ghi nhật ký theo dõi 

(trừ trường hợp cấp cứu); riêng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động các ban, phòng ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, UBND các 

xã, phường phải gương mẫu trong việc hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn thị xã, 

đặc biệt là những khu vực dịch bệnh phức tạp; trường hợp thật sự cần thiết ra 

khỏi địa bàn phải có ý kiến chấp thuận của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, tổ chức sử dụng lao động và phải khai báo với chính quyền địa phương 

nơi cư trú. 

1.3. Cơ chế quy định và biện pháp thực hiện 

Trên cơ sở xác định các nguồn lây nhiễm bên trong, bên ngoài, các cấp, 

các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, UBND các xã, phường tập trung 

thực hiện nghiêm nội dung các văn bản sau: 

a) Thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-UBND, ngày 30/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân thị xã Ngã Năm ban hành Quy định về kiểm soát giao, nhận, vận 

chuyển, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ công ích trong tình hình dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn thị xã Ngã Năm. 
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b) Thực hiện theo nội dung Phụ lục 2 Quyết định số 2093/QĐ-UBND, ngày 

15/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về hướng dẫn di chuyển 

qua lại giữa các vùng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1299/QĐ-UBND, ngày 

01/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Ngã Năm ban 

hành Quy định về cấp thẻ, quản lý người và phương tiện di chuyển trong điều kiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Ngã Năm. 

c) Thực hiện Phương án số 04/PA-UBND, ngày 02/8/2021 và Phương án 

(điều chỉnh) số 06/PA-UBND, ngày 07/8/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã 

Năm về tổ chức thu hoạch, tiêu thụ lúa Hè thu và các loại nông sản khác trong 

điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Ngã Năm. 

d) Thực hiện Công văn số 477/UBND-VP, ngày 27/7/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã Ngã Năm về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

e) Thực hiện Công văn số 517/UBND-VP, ngày 06/8/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã Ngã Năm về việc thực hiện nghiêm túc, quản lý chặt chẽ việc thực 

hiện hiếu, hỷ trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Công tác quản lý cách ly tập trung, theo dõi dịch tễ 

- Thực hiện nghiêm túc quy trình cách ly tập trung theo Quyết định số 

878/QĐ-BYT, ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần 

(F1) với người nhiễm Covid-19 và những trường hợp về từ vùng giãn cách xã 

hội, vùng cách ly y tế, vùng có dịch bệnh theo quy định hiện hành. Tăng cường 

các biện pháp chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly y tế tập trung; chỉ đạo giám 

sát chặt chẽ các trường hợp F2 cách ly y tế tại nhà theo Quyết định số 879/QĐ-

BYT, ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế.  

- Giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, từng thành viên Tổ Covid 

cộng đồng theo dõi, giám sát, phụ trách khu vực dân cư, thực hiện theo phương 

châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát hiện sớm những người từ 

các tỉnh, thành phố khác về địa phương, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thị xã để 

có biện pháp cách ly phù hợp. 

- Tăng cường giám sát các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến đối 

tượng F1, F2 và chùm ca nhiễm, các điểm nóng xảy ra ổ dịch trên địa bàn; thực 

hiện tốt việc khoanh vùng phạm vi rộng, siết chặt khu vực ngay khi phát hiện 

trường hợp mắc Covid-19 để điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và đánh giá 

nguy cơ; sau đó thực hiện việc phong tỏa hẹp, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch 

lây lan trong cộng đồng. 

3. Công tác quản lý chung các hoạt động 

a) Tuyên truyền thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, 

Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế) và tiêm vắc xin. 

b) Các hoạt động tạm dừng 

- Nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao và các sự kiện lớn chưa cần thiết. 

- Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh. 
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- Các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí như: chợ đêm, các điểm kinh doanh 

dịch vụ không thiết yếu như: internet, karaoke (kể cả karaoke di động), các tụ điểm 

hát với nhau, phòng tập gym, bida, trò chơi điện tử, điểm vui chơi cho trẻ em, thẩm 

mỹ viện, spa, chăm sóc da, tiệm cắt, hớt tóc, uốn tóc, gội đầu, làm nail,... 

- Dừng tiếp công dân, tiếp nhận trực tiếp các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã, hồ sơ thủ tục hành chính tại 

Trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thị xã; chỉ thực hiện 

việc tiếp nhận và trả hồ sơ qua hình thức trực tuyến và dịch vụ bưu chính (theo 

Công văn số 1708/UBND-NC ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

c) Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như: bán buôn, bán lẻ, khách 

sạn, cơ sở lưu trú, quán ăn, uống,... (trừ các cơ sở nêu tại điểm b, mục này) được 

hoạt động trở lại nhưng phải đăng ký phương án phòng, chống dịch như: trang 

bị phòng hộ cho nhân viên, bố trí giao dịch “Không tiếp xúc trực tiếp”, giữ 

khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, 

sát khuẩn tại cơ sở; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn thị xã 

chỉ được bán mang về, không phục vụ tại chỗ. Riêng các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn, uống trên 02 tuyến quốc lộ (Quản lộ Phụng Hiệp và 61B) tiếp tục tạm 

dừng việc kinh doanh phục vụ khách và tài xế đường dài. 

d) Ngoài các nội dung được quy định quản lý tại điểm a, b, c Mục này, 

việc quy định quản lý cụ thể của từng khu vực xã, phường được thực hiện 

theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Đối với những trường hợp chưa được hướng dẫn, 

quy định thì xử lý, giải quyết theo hướng ưu tiên và đảm bảo yêu cầu phòng, 

chống dịch bệnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các ban, phòng ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường 

- Xây dựng phương án làm việc của cơ quan, đơn vị một cách phù hợp vừa 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, đơn 

vị. Thực hiện nghiêm việc di chuyển qua lại giữa các vùng trên địa bàn thị xã 

theo Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

- Triển khai quán triệt, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động; nhất là cán bộ chủ chốt phải phát huy vai trò nêu gương, chấp 

hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quán triệt 

thực hiện nghiêm túc Công văn số 1714/UBND-VX, ngày 16/8/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan, đơn vị không tụ 

tập tại các hàng quán trên địa bàn; không tổ chức xem bóng đá đông người; 

không tổ chức họp mặt liên hoan cho đến khi có thông báo mới; không tiếp xúc 

với người đang thực hiện cách ly tại nhà; không được phép di chuyển ra khỏi 

địa bàn thị xã, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị và xác nhận của UBND thị xã. 
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2. Công an thị xã  

- Xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện, xử lý kịp thời các tình huống 

người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh về địa phương với số lượng lớn. 

- Chỉ đạo Đội trực Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tăng cường 

kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn quản 

lý theo thông báo, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tỉnh. 

- Chỉ đạo Tổ tuần tra, tuyên truyền, xử lý vi phạm trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 duy trì thường xuyên tuần tra, kiểm soát hằng ngày, 

kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng nội 

dung cam kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn, uống tại các khu vực trung tâm và trên 02 tuyến quốc lộ (Quản lộ Phụng 

Hiệp, 61B); kịp thời báo cáo đề xuất UBND thị xã. 

3. Phòng Quản lý đô thị thị xã 

Tăng cường phối hợp Phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế thị xã hướng dẫn 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu trên địa bàn đăng ký thực hiện Phương 

án phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên kiểm tra việc giao, nhận hàng 

hóa các phương tiện, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các điểm tập kết, các bến 

bãi, khu vực chợ, chợ nổi Ngã Năm theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND, ngày 

30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, kịp thời xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

4. Phòng Kinh tế thị xã 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện 

tham gia thu hoạch vận chuyển, tiêu thụ lúa Hè thu 2021 theo Phương án số 

04/PA-UBND, ngày 02/8/2021 và Phương án (điều chỉnh) số 06/PA-UBND, 

ngày 07/8/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời kiểm tra, nhắc nhở việc 

thực hiện Phương án phòng chống dịch tại cơ sở đối với các cơ sở sản xuất kinh 

doanh theo lĩnh vực ngành quản lý và các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn theo 

Công văn số 447/UBND-VP, ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã. 

- Hướng dẫn, phối hợp các xã, phường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại các chợ theo Công văn số 470/UBND-VP ngày 26/7/2021 của Chủ 

tịch UBND thị xã. 

5. Trung tâm Y tế thị xã 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các 

xã, phường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Phương án số 

07/PA-UBND, ngày 10/7/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về ứng phó phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, 

hướng tới miễn dịch cộng đồng. 

- Chủ động khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết nhanh khi tiếp nhận thông 

tin các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19; xác định, phân loại đối tượng; 

giám sát, xử lý ổ dịch, đề xuất Ban Chỉ đạo thị xã phong tỏa địa bàn xảy ra ca 

bệnh xác định hoặc nghi ngờ; phối hợp xét nghiệm tầm soát các trường hợp liên 

quan theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lây lan. 



6 

6. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã 

- Chủ động rà soát, mở rộng các khu cách ly để đáp ứng yêu cầu theo tình 

hình thực tế cách ly đối tượng trên địa bàn thị xã. 

- Phân công lực lượng tham gia tiếp nhận người từ vùng có dịch về các khu 

cách ly; phối hợp các đơn vị có liên quan đảm bảo hậu cần, điện, nước, khu vệ 

sinh, tổ chức bếp ăn để cung cấp khẩu phần ăn, uống cho người được cách ly theo 

quy định. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã 

Chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường rà soát, thông báo tiếp tục tạm 

dừng các hoạt động lễ hội, lễ cưới, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao tập trung 

đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như karaoke, mat-xa, 

phòng tập gym, bida, trò chơi điện tử, điểm vui chơi cho trẻ em, thẩm mỹ viện, 

spa, chăm sóc da, tiệm cắt tóc, uốn tóc, gội đầu, làm nail,... 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, tăng 

cường truyền thông về các biện pháp phòng bệnh, khai báo y tế, quét mã QR. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã  

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức năm học 2021-2022 phù hợp điều 

kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo các điểm trường dọn dẹp, vệ sinh 

khuôn viên trường lớp thông thoáng, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch; mua sắm trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: 

máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay,... duy trì thực 

hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp định kỳ. 

9. Đài Truyền thanh thị xã 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã; tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao tinh 

thần cảnh giác, không được chủ quan, lơ là trong việc phòng ngừa dịch bệnh, tự 

giác thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; đặc biệt là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại 

nơi công cộng như: chợ, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, trên các phương tiện 

giao thông công cộng. 

Thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp công dân, tiếp nhận trực tiếp các loại đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và hồ sơ thủ tục hành chính tại thị xã, 

chỉ tiếp nhận trực tuyến và dịch vụ bưu chính. 

10. Ủy ban nhân dân các xã, phường  

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; căn cứ theo đánh giá mức độ nguy cơ của đơn vị, xây 

dựng kế hoạch cụ thể thực hiện áp dụng biện pháp quản lý phòng, chống dịch 

trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp người về địa phương, tăng cường 

kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Trung ương, 

tỉnh, thị xã và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quản lý. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân 

đang sinh sống, lao động, học tập tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng có dịch bệnh 
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Covid-19 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân và gia 

đình, tạm thời không nên trở về địa phương trong thời gian này; trường hợp đặc 

biệt buộc phải trở về địa phương thì phải đến ngay Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y 

tế để khai báo y tế trung thực, đảm bảo an toàn vì sức khỏe của người thân, gia 

đình và cộng đồng. 

- Chỉ đạo lực lượng các chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, 

vào địa bàn, đặc biệt là các chốt kiểm soát khu vực chợ, các chốt kiểm soát giáp 

ranh các đơn vị ngoài địa bàn thị xã, kịp thời xử lý các tình huống và đưa người 

đi cách ly tập trung đúng quy định. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý 

nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. 

- Triển khai cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa 

bàn đăng ký phương án và cam kết thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch tại 

cơ sở, báo cáo UBND thị xã để theo dõi. Mọi trường hợp không ký cam kết, vi 

phạm cam kết đều bị xử phạt và buộc tạm ngưng hoạt động. 

- Tuyên truyền vận động người dân khi đi chợ mang kính chắn giọt bắn, 

các hộ kinh doanh, mua bán tại chợ không giao hàng trực tiếp cho người mua mà 

thông qua rổ hoặc khay để giao, nhận hàng, bố trí vách ngăn từng sạp bằng nilon 

để hạn chế giọt bắn và không khí.   

- Tiếp tục rà soát, nắm chặt các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ, khách 

sạn trên địa bàn quản lý và yêu cầu chủ cơ sở phải thực hiện khai báo y tế, lập danh 

sách đối với khách ngoài tỉnh về địa phương lưu trú tại cơ sở; tuyên truyền, vận 

động, yêu cầu tất cả những người đến và về từ các tỉnh, thành phố có trường hợp 

mắc Covid-19 bắt buộc phải khai báo y tế trung thực, chịu trách nhiệm về các 

thông tin khai báo để kịp thời phân loại các đối tượng nguy cơ. 

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên các trường hợp người về địa 

phương, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của các Tổ Covid cộng đồng tại 

các khóm, ấp trong việc theo dõi, giám sát chặt chẽ, nắm chặt từng trường hợp 

người dân trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19.  

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường trên địa bàn thị 

xã Ngã Năm./. 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- TT. UBND thị xã; 

- Các ban, phòng ngành thị xã; 

- UBND xã, phường; 

- Lưu VT, VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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