
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ CHƯ ĐANG YA            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 97/UBND-VX                Chư Đang Ya, ngày 23 tháng 7  năm 2021 

 V/v triển khai thực hiện các biện  

pháp khẩn cấp trong phòng, chống  

dịch Covid-19 trên địa bàn xã       

                  “KHẨN” 
 

 

 

                Kính gửi:  

  - Trưởng các ban, ngành đoàn thể; 

  - Trưởng các thôn làng; 

  - Tổ phòng chống dịch cộng đồng. 
 
 

 

 Thực hiện Công văn số 2806/UBND-VP ngày 23/7/2021 của UBND huyện Chư Păh 

về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch về việc triển khai thực hiện các 

biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;  

Để triển khai các công tác khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi ghi nhận 

thêm các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân 

xã yêu cầu: 

1. Trưởng các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, không chuyên trách xã: 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ phòng, chống dịch Covid-

19 huyện, Đảng ủy xã, UBND xã, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã về tăng cường các 

biện pháp trong công tác chống dịch với phương châm 4 tại chỗ; sức khỏe, sinh mệnh của 

người dân là trên hết, tổ chức các biện pháp, giải pháp an toàn để thực hiện mục tiêu kép. 

- Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, không chuyên trách không đi ra khỏi tỉnh nếu 

không có việc cấp thiết. 

- Đề nghị toàn bộ cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách khai báo y tế để 

phòng, chống dịch của cơ quan đảm bảo; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đảm bảo 

trung thực; 100% cán bộ, công chức,  không chuyên trách khai báo y tế gửi về lãnh đạo 

UBND xã để báo cáo BCĐ phòng, chống dịch xã, huyện. 

- Đề nghị y tế nắm bắt thường xuyên công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Đề nghị Văn hóa – Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời đưa tin, 

nội dung theo Báo cáo của Cơ quan Thường trực BCĐ phòng, chống dịch để nhân dân 

biết, an tâm, tin tưởng, chủ động có biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, không 

hoang mang, lo lắng. Động viên toàn dân an tâm, tin tưởng vào các cấp chính quyền, phối 

hợp cùng nhau triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên 

địa bàn xã. Xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh. 

2. Trưởng thôn, Tổ phòng chống dịch covid 19 cộng đồng  

- Tiếp tục đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia để triển khai phù hợp các biện pháp phòng, chống dịch trên địa 

bàn mình quản lý; Kích hoạt Tổ Covid cộng đồng để thường xuyên nắm chắc di biến 

động dân cư. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các địa điểm công cộng; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm các quy định khai báo y tế gian dối hoặc các trường hợp vi phạm 

các quy định về phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay. 

Yêu cầu Trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, cán bộ không chuyên 

trách, trưởng thôn, tổ covid 19 cộng đồng khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr Đảng ủy; 

- TTr HĐND xã; 

- UBMTTQVN xã; 

- Các Hội, đoàn thể xã; 

- Lưu: VP, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Văn Nội 
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