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

   XÃ NGHĨA HÒA               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /CV-UBND               Nghĩa Hòa, ngày  28  tháng 8  năm 2021 
V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp 

   phòng, chống dịch COVID-19 trên 

          địa bàn xã Nghĩa Hòa       

                                                        “KHẨN” 
 

                 Kính gửi:  

                                                                       - BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã;                                                                   

                                                                       - Ban nhân dân các thôn, làng;   

                                                                     -Tổ Covid-19 cộng đồng các thôn, làng. 
 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện ChưPăh 

nói riêng đang diễn biến hết sức phức tạp, để kịp thời kiểm soát, triển khai hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19; Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 xã, Ban nhân dân và tổ Covid-19 cộng đồng các thôn, làng  khẩn trương thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Triển khai áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

xã cho đến khi có thông báo mới kể từ 00h ngày 28/8/2021, gồm các nội dung sau: 

 - Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; 

không tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học; yêu cầu thực hiện khoảng 

cách an toàn khi tiếp xúc giữa người với người tại các địa điểm công cộng. 

- Hạn chế việc di chuyển của người dân; khuyến cáo người dân hạn chế đi, đến 

vùng có dịch khi không thực sự cần thiết (đặc biệt thành phố Pleiku); khuyến khích người 

dân ít ra đường, mua bán hàng qua mạng để tránh lây nhiễm. 

- Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động văn hóa, tôn giáo và một số dịch vụ chưa thiết 

yếu sau đây trên địa bàn huyện cho đến khi có thông báo mới gồm: 

+ Tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. 

 + Các điểm cung cấp trò chơi điện tử, game online, các đại lý internet, các hồ bơi,  

các cơ sở làm đẹp, Spa, uốn tóc, cắt tóc, các địa điểm tập luyện môn thể thao, phòng tập 

gym, yoga, các địa điểm và câu lạc bộ bi da, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ sức khỏe. 

+ Các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo, các điểm 

đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho đến khi có thông báo mới theo Công văn 

số 146/BTG-THHC ngày 17/7/2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai. Thực hiện các 

nghi lễ theo hình thức trực tuyến để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo Công văn số 148/BTG-THHC ngày 19/7/2021 của Ban Tôn giáo 

tỉnh Gia Lai.  

- Tổ chức tang lễ gọn nhẹ không kéo dài, đảm bảo yêu cầu 5K và các nguyên tắc 

phòng, chống dịch. 

- Các quán, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn, uống, cà phê, giải khát chỉ được bán 

mang về, không được tổ chức ăn uống tại chỗ; đồng thời phải thực hiện đúng quy định 

5K, quét mã QR, khai báo y tế theo quy định; giữ khoảng cách khi tiếp xúc để phòng, 

chống dịch COVID-19.  

2.  BCĐ phòng, chống dịch  Covid -19 xã:  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không được chủ 
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quan, lơ là, phải bình tĩnh, không hoang mang; thực hiện nghiêm thông điệp “5K” và theo 

khuyến cáo của ngành Y tế; tin tưởng, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xã và lực 

lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không 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 của người dân trong việc tự giác khai 

báo y tế đảm bảo đầy đủ, trung thực, kịp thời, nhất là người dân về từ vùng dịch; đặc biệt, 

cán bộ, công chức, đảng viên phải có trách nhiệm chủ động báo cáo thủ trưởng cơ quan 

việc đi đến và về từ các địa phương, nhất là địa phương có dịch; tự giác, gương mẫu, trung 

thực trong khai báo y tế. 

 - Quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc” để huy động toàn bộ hệ 

thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cùng với sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các 

cơ quan, đơn vị và các lực lượng trên địa bàn vào cuộc chống dịch một cách quyết liệt, 

hiệu quả. Kết hợp linh hoạt, hiệu quả nhiều biện pháp đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về 

phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo theo nguyên tắc “an toàn 

mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. 

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám nắm tình hình thôn, làng, cùng 

với ban nhân dân thôn, làng vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo các thôn, làng, “Tổ Covid cộng đồng” tăng cường trách nhiệm 

trong việc quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, cập nhật kịp thời số liệu công dân 

cách ly tại nơi cư trú; Phân công thành viên trong “ Tổ covid-19 cộng đồng” phụ 

trách quản lý, giám sát hộ dân cụ thể. Yêu cầu các trường hợp từ địa phương khác 

đến địa bàn xã phải tự giác, trung thực khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Kiên quyết không bỏ sót, bỏ lọt 

các trường hợp ngoài tỉnh, ngoài huyện về địa bàn xã mà ban nhân dân thôn, làng 

không nắm. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, các quán cà phê, các 

quán vỉa hè, không tụ tập đông người; phân công lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm.  

- Phối hợp các lực lượng chức năng, các đoàn thể trên địa bàn xã kiểm tra, rà soát, siết 

chặt công tác quản lý cư trú, tạm trú; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND huyện xử lý 

nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm. 

3. Trạm Y tế xã: 

- Tham mưu UBND xã, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của xã trên cơ sở phân tích, 

đánh giá tình hình thực tế tại địa phương, đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-

UBND ngày 31/5/2021 của BCĐ Quốc gia để triển khai phù hợp các biện pháp phòng, chống 

dịch. 

4. Công chức Văn hóa – Xã hội; Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao xã:  

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã và 

các nội dung chỉ đạo của UBND huyện.  

- Thông tin kịp thời đến người dân về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên  địa  bàn xã 

để người dân không hoang mang, chủ động phối hợp chính quyền xã tuân thủ nghiêm các quy 

định và nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch.  

5. Công chức Văn hóa – Xã hội (Thương binh và Xã hội): 
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- Phối hợp với ban nhân thon, làng  giải quyết nhanh, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục 

hồ sơ, đúng đối tượng, không để bỏ sót đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ người lao động 

và  người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-

CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 

số 441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

- Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã, các Hội, Đoàn thể xã nắm bắt, theo dõi, đảm 

bảo công tác an sinh cho người dân trên địa bàn xã. 

- Phối hợp với ban nhân dân thôn, làng và lực lượng chức năng theo dõi, nắm bắt tình 

hình về hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn xã; kịp thời báo cáo những vấn đề có liên quan 

để tham mưu UBND xã xem xét, giải quyết theo quy định.  

6. Công an xã:  

 - Kiểm tra, giám sát các công dân cách ly tại nhà thực hiện đúng quy định. 

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để lôi kéo, 

kích động gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn xã.  

- Tăng cường kiểm soát chặt trường hợp đến, về từ vùng có dịch COVID-19 để có biện 

pháp xử lý kịp thời. Kiên quyết xử lý, đối với các trường hợp không chấp hành, chống đối 

không thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; kiên quyết không để 

người, phương tiện, hàng hóa có nguy cơ phát tán, lây nhiễm dịch trong cộng đồng. 

7. Ban Chỉ huy Quân sự xã: 

Phối hợp kiểm tra, giám sát các công dân cách ly tại nhà thực hiện theo đúng quy định. 

8. Đề nghị  Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể  xã: 

- Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham 

gia cùng hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch, nhất là vận động, hướng dẫn, 

giải thích, thuyết phục và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch. 

- Nêu cao trách nhiệm, bám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19; động viên, hỗ 

trợ các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn xã. 

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

covid-19 cộng đồng” tại các thôn, làng khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- TTr Đảng ủy xã; 

- TTr HĐND xã; 

- TTr UBMTTQVN xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Thiện 
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