ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÁC ÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

________

__________________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bác Ái, ngày 27 tháng 7 năm 2021

Số:
1509 /UBND-TH
V/v tăng cường thực hiện các
biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn huyện.

Kính gửi:
- Uỷ ban MTTQVN huyện;
- Các Hội, Đoàn thể huyện;
- Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Các cơ quan, Doanh nghiệp trực thuộc tỉnh
đóng trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay và kiểm soát chặt chẽ,
ngăn chặn không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn huyện, bảo vệ sức
khỏe, tính mạng cho người dân. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án
trên tinh thần chuẩn bị tình huống F0 có thể xảy ra trên địa bàn huyện. Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, các cơ
quan Doanh nghiệp trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã
khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, các cơ quan Doanh nghiệp trực
thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã chủ động thực hiện tốt
nguyên tắc 5K để phòng, chống dịch, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng,
chống dịch đã thực hiện từ trước đến nay. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quét
mã QRcode để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức để phòng chống
dịch Covid -19. Nâng cao ý thức tự bảo vệ cho bản thân và cộng đồng.
2. UBND các xã khẩn trương xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó với
tình huống có ca lây nhiễm tại địa bàn, từ đó có giải pháp phù hợp để ngăn chặn
hoặc ứng phó kịp thời:
a) Chủ động mua sắm, trang bị cho các lực lượng tham gia phòng chống
dịch trên địa bàn các trang thiết bị bảo hộ, phòng dịch cơ bản như: khẩu trang,
chai xịt khuẩn, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn, máy phun khử khuẩn, … để
đảm bảo hạn chế đến mức tối đa nguy hiểm cho người làm nhiệm vụ.
b) Khẩn trương chia ca, kíp trực của các chốt, các tổ giám sát đảm bảo hạn
chế tiếp xúc lẫn nhau giữa các ca, kíp; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin
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trong giao ban, báo cáo, trao đổi công việc hằng ngày nhằm đảm bảo duy trì
quân số cho lực lượng chống dịch (cả lãnh đạo chỉ huy lẫn các bộ phận), không
để tình trạng lây nhiễm chéo dẫn đến cả hệ thống từ lãnh đạo đến các bộ phận
của xã dẫn đến phải gián đoạn công việc liên quan công tác phòng chống dịch.
3. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện tại các Văn bản số
1396/UBND-VX ngày 16/7/2021, số 1458/UBND-KT ngày 22/7/2021, số
1459/UBND-TH ngày 22/7/2021, số 1494/UBND-TH ngày 26/7/2021 và các
văn bản khác có liên quan.
4. Đối với việc đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của
các cơ quan, đơn vị và UBND các xã:
Nội dung này UBND huyện đã có Văn bản số 1451/UBND-VX ngày
22/7/2021 và Văn bản số 1459/UBND-TH ngày 22/7/2021 quy định cụ thể để
các ngành, các cấp thống nhất thực hiện. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động huyện nhà phát huy tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ
đối với nhân dân huyện nhà trong thời điểm này. Các trường hợp đang cư trú
tại tại huyện Ninh Phước, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và trong tình
hình hiện nay bổ sung thêm huyện Thuận Nam, Ninh Hải và xã Nhơn Sơn
(huyện Ninh Sơn) ở lại địa phương và không về lại nhà để tập trung cùng Ban
Chỉ đạo, các ban ngành và UBND các xã thực hiện nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
hiện nay là phòng chống dịch Covid-19 theo các nội dung, biện pháp, giải pháp
đã thống nhất chỉ đạo.
Các trường hợp cấp thiết khác phải công tác vì nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ
đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ cấp
bách khác thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 huyện (xin ý kiến nhanh qua điện thoại trước khi báo cáo
bằng văn bản trong ngày) để trao đổi thống nhất việc di chuyển giữa các địa
phương nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao
và công tác phòng, chống dịch Covid-19.
5. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã tích cực đổi mới, cải
tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch trong tình
hình mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến
trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng
dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến,
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, trường hợp người dân đến
thực hiện trực tiếp phải bố trí chỗ ngồi chờ thông thoáng, bảo đảm khoảng cách
giữa 2 người từ 2m trở lên.
Giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp công việc phù hợp nhưng
phải bảo đảm hoạt động cơ quan, đơn vị diễn ra bình thường, không để đình trệ
công việc, nhất là các công việc có thời hạn theo yêu cầu, các dịch vụ công phục
vụ người dân và doanh nghiệp.
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Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT. Huyện uỷ; HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VPUB (LĐ, CV, VT). KĐM.

Hồ Xuân Ninh

