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Số:   /CV-UBND 
V/v  tiếp tục tăng cường triển khai 

 thực hiện công tác phòng, chống  

dịch Covid-19 trên địa bàn xã  

          Nghĩa Hòa, ngày  27 tháng 7  năm 2021 

                                           

    Kính gửi: - Ban nhân dân thôn, làng; 

- Các ngành, đoàn thể xã. 

      

Thực hiện Công văn số 200-CV/HU ngày 23/7/2021 của Huyện ủy ChưPăh 

về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn huyện; Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu:  

1. Ban nhân dân thôn, làng: 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không được chủ quan, 

lơ là, phải bình tĩnh, không hoang mang, mất ổn định; thực hiện nghiêm thông điệp 

5K; tin tưởng, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức 

năng trong công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chia sẻ, bình luận về 

thông tin diễn biến tình hình và công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch 

không phải do cơ quan có thẩm quyền công bố. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

người dân trong việc tự khai báo y tế trung thực, kịp thời.  

2. Công chức Văn hóa – Xã hội (VHTT): 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, chính xác tới 

người dân về tình hình dịch bệnh Covid-19, nhất là nguồn tin chính thức từ BCĐ 

phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, của huyện và Sở y tế. Tăng cường nắm bắt, 

định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch, các hành vi tung tin bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong công tác phòng, 

chống dịch và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

3. Công chức Văn hóa – Xã hội (TBXH): 

 - Khẩn trương rà soát danh sách đối tượng được thụ hưởng, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt đúng nội dung tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Xác định đối tượng cụ thể, không để trùng, không để sót đối tượng; đảm 

bảo nguyên tắc mỗi đối tượng chỉ được thụ hưởng một lần trong chính sách được 

hỗ trợ; người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng 

chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8, mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP) 

chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu 

để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Thời điểm xác định mốc thời gian hỗ trợ từ khi có dịch xảy ra trên địa bàn 

tỉnh là ngày 28/4/2021 đến hiện nay để thực hiện hỗ trợ. 



 

 

Yêu cầu Ban nhân dân thôn, làng triển khai thực hiện. Các đoàn thể xã phối 

hợp tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Đảng ủy xã; 

- TTr HĐND xã; 

- TTr UBMTTQVN xã; 

- Lưu: VT. 
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		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-27T09:56:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Huy Thiện<thiennh.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-27T09:57:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hòa<ubndnghiahoa.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-27T09:57:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hòa<ubndnghiahoa.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




