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Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ 

trang trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện C ng văn số 1038/UBND-K V  ngày 02/8/2021 của UBND 

t nh   ng Sơn v  việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, đ  

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung 

thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục ch  đ o thực hiện m nh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các 

biện pháp cụ thể v  phòng, chống dịch theo đúng ch  đ o của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Ch  đ o Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của T nh 

ủy, UBND t nh,  uyện ủy, UBND huyện đã ban hành trong thời gian qua. Thực 

hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, giữ vững thành quả chống dịch, 

kh ng để dịch bệnh lây lan trên địa bàn; thực hiện tốt c ng tác phối hợp giữa các 

ngành chức năng liên quan để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch. 

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Ch  đ o chính quy n cơ sở phối hợp với MTTQ và các đoàn thể cùng cấp 

tuyên truy n vận động rộng rãi, kêu gọi, kiểm soát nghiêm ngặt người dân hiện đang 

ở Thành phố  ồ Chí Minh, các t nh Bình Dương, Đồng Nai,  ong An và các địa 

phương đang thực hiện giãn cách xã hội kh ng được rời địa bàn, tiếp tục ở l i theo 

tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”.  

- Có phương án bảo đảm sản xuất, đời sống, an sinh xã hội, trật tự xã hội 

theo các kịch bản dịch bệnh. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ v  một số chính sách     

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đ i dịch 

COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định v  việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đ i dịch COVID-19; tổ chức hỗ trợ cung cấp 

ngay, kh ng để ai thiếu các nhu yếu phẩm tối thiểu, thiết yếu, kh ng để xáo trộn 

lớn đời sống của Nhân dân. 

3. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ 

chức tiêm vắc xin nhanh theo kế ho ch, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, kh ng 

để vắc xin hết h n; tuyệt đối kh ng để xảy ra tình tr ng xin cho, lựa chọn lo i vác 
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xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người kh ng đúng đối tượng và các tiêu cực 

khác trong việc tiêm vắc xin.  ử lý nghiêm, kịp thời theo pháp luật các trường 

hợp vi ph m. Người đứng đầu các cấp chính quy n chịu trách nhiệm trực tiếp v  

c ng tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có việc tiêm vắc xin. 

4. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Khẩn trương huy động nhân lực để tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 

cho người dân trên địa bàn xã Tân Thanh; tổ chức tốt việc đi u trị người nhiễm    

vi rút SARS-CoV-2. 

- Đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng  

COVID-19 trên địa bàn toàn huyện theo kế ho ch.  

- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn huyện theo kế ho ch. 

- Tiếp tục rà soát, xây dựng kế ho ch và thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị 

y tế; sẵn sàng phương án đảm bảo c ng tác y tế đối với tình huống khi có số 

lượng người mắc COVID-19 lớn. Tuyệt đối kh ng để tiêu cực trong mua sắm. 

5. Trung tâm Y tế, Ban Ch  huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Tân 

Thanh, Đồn Biên phòng Na  ình, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ 

quan liên quan chú trọng chăm lo động viên tinh thần, bảo đảm phương tiện 

phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống 

dịch; Có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế, những nơi kh ng nhất thiết 

cần nhân viên y tế thì hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện; quan 

tâm, ch  đ o chi trả chế độ, chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch kịp 

thời và đúng quy định. 

6. Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa và Th ng tin, Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truy n th ng hướng dẫn, ch  đ o c ng khai, minh b ch, kịp thời mọi th ng 

tin v  phòng, chống dịch để Nhân dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia, thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch. 

Công an huyện, Phòng Văn hóa và Th ng tin, UBND các xã, thị trấn ch  đ o 

xử lý nghiêm các trường hợp đưa th ng tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu cực tới c ng 

tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội 

dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.  uyện ủy; 

- TT.  ĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

-  ưu: VT. 
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