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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bác Ái, ngày 31 tháng 7 năm 2021

/UBND-TH

V/v triển khai thực hiện Văn
bản số 3873/UBND-VXNV
ngày 30/7/2021 của UBND
tỉnh và Chỉ thị số 06-CT/HU
ngày 29/7/2021 của BTV
Huyện ủy.

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Hội đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Thực hiện Văn bản số 3873/UBND-VXNV ngày 30/7/2021 của UBND
tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 và bổ
sung giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 06-CT/HU ngày
29/7/2021 của Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các
giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Để đạt mục
mục tiêu chung trong thời gian tới là: “Quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người
dân, đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết". Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã triển khai thực hiện các
nội dung, cụ thể như sau:
1. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động và khẩn trương triển
khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả, đúng ý kiến chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Văn bản số 3873/UBND-VXNV ngày 30/7/2021, chỉ đạo của
Ban Thường vụ Huyện ủy tại Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 29/7/2021 với tinh thần
trách nhiệm cao nhất, trong đó lưu ý thực hiện hiệu quả các nội dung:
a) Tiếp tục thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”;
huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phòng, chống dịch;
mỗi người dân là một “chiến sỹ”, mỗi xã, thôn, khu dân cư là một “pháo dài”
phòng, chống dịch.
b) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn các chỉ đạo của
Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, các Bộ, ngành liên quan và Tỉnh
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Đặc biệt, các
nhiệm vụ đã được giao tại các Văn bản của UBND huyện như: số 1396/UBNDVX ngày 16/7/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT- UBND ngày
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16/7/2021 của UBND tỉnh; số 1514/UBND-VX ngày 28/7/2021 về việc triển
khai thực hiện Công điện số 3787/CĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh;
1532/UBND-TH ngày 29/7/2021 về việc triển khai các Kết luận của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ
đạo khác liên quan công tác phòng chống dịch đã thường xuyên được cập nhật,
ban hành thời gian qua.
c) Tiếp tục áp dụng thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện đến khi có văn bản mới; tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát và thông tin, báo cáo hàng ngày, đột xuất về các hoạt
động phòng chống dịch.
d) Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả trên cả 03 vòng kiểm soát,
giám sát chặt các trường hợp đến/về địa phương theo chỉ đạo của các cấp, các
ngành; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục các sơ hở, lỏng lẻo đảm bảo
kiểm soát chặt chẽ các cơ sở y tế, cơ sở cách ly và thực hiện nghiêm việc theo
dõi y tế sau cách ly.
e) Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cách ly phòng dịch đúng quy
định đối với tất cả các trường hợp về từ các tỉnh/thành và các địa phương đang
áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống dịch tại, cơ quan,
đơn vị địa phương mình; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm và thực hiện đầy đủ các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh; Chấn chỉnh kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm
khắc đối với các trường hợp vi phạm.
3. Các nhiệm vụ tiếp tục tập trung triển khai:
a) Giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan
tiếp tục theo dõi sát hình hình diễn biến dịch bệnh để tham mưu Ủy ban nhân
dân huyện triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp, không để bị động, bất ngờ.
b) Giao Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần
tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.
c) Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND
các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát các phương
tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu và có giải pháp bảo đảm đủ cung ứng và lưu
thông kịp thời hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Nhân dân trên địa
bàn huyện.
d) Yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể
thao và Truyền thanh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và
UBND các xã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo
phòng chống Covid-19 của các cấp các ngành. Tăng cường thời lượng, số lượng
tin, bài phát sóng trên đài truyền thành, cổng thông tin địa tử của huyện; tăng
cường phản ánh hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời phản bác
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những thông tin trái chiều, thông tin không được kiểm chứng, tin đồn thất thiệt
về Covid-19 và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.
e) Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với
UBND các xã tiếp tục rà soát hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
4. Đề nghị UBMTTQVN và các hội, đoàn thể huyện tiếp tục làm tốt
công tác tuyên tuyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức,
trách nhiệm với cộng đồng; tiếp tục kêu gọi, vận động sự hỗ trợ cho công tác
phòng, chống dịch của huyện. Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách hỗ
trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số
68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ cũng như chủ trương của Tỉnh uỷ, chỉ đạo của UBND tỉnh.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã khẩn trương triển khai thực
hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 3873/UBND-VXNV ngày
30/7/2021 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 29/7/2021 của Ban
Thường vụ Huyện ủy và các nội dung triển khai tại Công văn này./.
(Đính kèm: Văn bản số 3873/UBND-VXNV ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh và
Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy)
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện uỷ; TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND;
- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện;
- Lưu: VPUB (LĐ, CV, VT)nhân.

CHỦ TỊCH

Hồ Xuân Ninh

