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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:    /CV-UBND 
V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp 

trong phòng, chống dịch COVID-19 do 

liên quan đến các trường hợp dương tính 

lần 1 với SARS-CoV-2 

      Nghĩa Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

      Kính gửi: - Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã; 

                                                                                               - Ban nhân dân các thôn, làng.  

       

Thực hiện Công văn số 3051/UBND-VX ngày 04/8/2021 của UBND huyện 

Chư Păh về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch 

COVID-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2; 

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu: 

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã:  

- Khẩn trương rà soát và đánh giá mức độ nguy cơ theo Quyết định số 

2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc ban hành 

“Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong 

phòng, chống dịch Covid-19” để bổ sung kế hoạch đáp ứng từng cấp độ của địa 

phương và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. 

- Tăng cường nắm bắt thông tin các gia đình có thân nhân làm việc tại các 

địa phương có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp để thực hiện việc 

tuyên truyền, động viên và hỗ trợ kịp thời nếu khó khăn; trong trường hợp về địa 

phương phải thực hiện khai báo y tế ngay và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định; kiểm soát chặt các trường hợp trốn khai báo. 

2. Công chức Văn hóa – Xã hội: 

 - Thông tin kịp thời đến người dân về tình hình dịch bệnh Covid-19 để 

người dân chủ động phối hợp với cơ quan chức năng nâng cao các biện pháp chủ 

động trong phòng, chống dịch. 

3. Ban nhân dân các thôn, làng: 

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện khẩu hiệu 5k của Bộ Y tế, không 

tập trung đông người tại nơi công cộng. Phối hợp với Công an xã nắm bắt tình hình 

công dân đi từ ngoài tỉnh về. Thông báo các công dân đi từ Thành phố Pleiku và 

các huyện trong tỉnh về xã phải đến trạm y tế xã khai báo y tế. 

Yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã và ban nhân dân thôn, làng  

khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Đảng ủy; 

- TTr HĐND xã; 

- TTr UBMTTQVN xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Nguyễn Huy Thiện 
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