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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:31 /UBND-VP

Phú An, ngày 22 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với
phát triến kinh tế xã hội

Kính gửi:
-

Các Thành viên BCĐ phòng, chống dịch của xã;
Mặt trận và các đoàn thể xã;
Ban Công an xã;
Ban CHQS xã;
Công chức, NHĐKCT xã;
Trạm y tế xã;
Các trường học trên địa bàn xã;
Ban thôn, làng;
Các Tổ Covid cộng đồng.

Thực hiện Công văn số 246/UBND-VP ngày 22/02/2021 của UBND huyện
Đak Pơ về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 gắn
với phát triển kinh tế xã hội.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19
đi đôi với việc duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ôn định đời sống nhân
dân trong tình hình mới, UBND xã yêu cầu các đơn vị, ban ngành đoàn thể, Cán bộ,
công chức xã, thôn làng, Các Tổ Covid cộng đồng, các doanh nghiệp và nhân dân
trên địa bàn xã tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể sau:
Thực hiện nghiêm thông điệp "5K" trong phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 (đeo khấu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách
khi tiếp xúc và khai báo y tế); đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng,
không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chổng dịch tại công
sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, công trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ...
- Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập
trung đông người tại nơi công cộng; các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người; các
cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, karaoke, các điểm
trò chơi game Online, các đại lý internet).
- Giao Ban Công an xã phối hợp với thành viên BCĐ PCD xã, ban thôn, làng
tăng cường giám sát, theo dõi chặt số người từ các vùng có dịch về tại địa phương để
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Phát huy vai trò của Mặt
trận, các hội, đoàn thể ở cơ sở và Tổ Covid cộng đồng, thực hiện phương châm đi
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp để tuyên truyền, vận động người dân tự
giác khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh
công tác truyền thông cho mọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động
phòng, chống dịch, không chủ quan đồng thời không hoang mang lo lắng quá mức
về dịch bệnh.
-

Quán triệt trong CBCC, NHĐKCT xã, thôn, làng, các Tổ Covid cộng đồng
và nhân dân trên địa bàn xã tinh thần chủ động, tích cực phòng ngừa không để xảy ra
dịch bệnh Covid- 19; Các công chức chuyên môn chủ động tham mưu, triển khai
nhanh chóng các dự án đầu tư, các công trình xây dựng, các kế hoạch sản xuất, kinh
doanh và có biện pháp, giải pháp đẩy nhanh hơn nữa tiến độ phát triển ngay từ đầu
năm với tinh thần khắc phục khó khăn nâng cao tính chủ động, sáng tạo tăng năng
suất làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh các dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4 làm việc trực tuyến, họp trực tuyến. Không hội họp đông người
và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường kỷ cương và
trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức.
-

Yêu cầu thành viên BCĐ phòng chống, dịch bệnh Covid-19 xã, cán bộ, công
chức, NHĐKCT xã, trạm Y tế xã, Ban công an, BCHQS xã, ban thôn, làng, Các Tổ
Covid cộng đồng nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 huyện;
- Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Thành viên BCĐ PCD xã;
- Các Tổ Covid cộng đồng
- Lưu: VT, VPTK.
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