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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc 

Số: 2492/UBND-VP 
V/v thực hiện chủ trương người dân 

là trung tâm, là chủ thể trong phòng 

chống dịch; xã, thị trấn là “pháo đài” 

người dân là “chiến sĩ” 

 Văn Lãng, ngày  08  tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:      

- UBND các xã, thị trấn; 

-      n    Q và các đoàn thể hu ện; 

-  ác cơ qu n,   n, ngành, đơn vị      tr n đị   àn hu ện. 

 

 hực hiện nội dung công văn số 1177/UBND-KGVX ngày 25/8/2021;       

số 1248/UBND-KG X ngà  04/9/2021 củ  UBND tỉnh về thực hiện  ông điện 

1102/ Đ-TTg ngày 23/8/2021 và Kết luận 226/ B- P P ngà  30/8/2021 củ    

 hủ tướng  hính phủ.  

Để thực hiện tốt công tác tu  n tru ền, vận động cho người dân hiểu và tích 

cực th m gi , tự ngu ện chấp hành chỉ đạo củ   hủ tướng  hính phủ tại  ông điện 

1102/ Đ-TTg ngày 23/8/2021 và Kết luận 226/ B-VPCP ngày 30/8/2021:         

Xác định phòng dịch vẫn là chính, là cơ  ản, chiến lược lâu dài; tu ệt đối không 

chủ qu n, lơ là, mất cảnh giác; mỗi người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, 

chống dịch; xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng,    

chống dịch COVID-19. UBND hu ện đề nghị UBND các xã, thị trấn N  Sầm,    

     n    Q và các đoàn thể hu ện, các đơn vị thực hiện như s u: 

1. Về xác định 9 nhiệm vụ cơ bản của “pháo đài” phòng, chống dịch 

(1)  u  n tru ền, vận động người dân th m gi  triển kh i tích cực, hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch tại đị  phương, thực hiện nghi m ngặt việc giãn cách 

xã hội. 

(2)  ung cấp các gói  n sinh xã hội, nhất là tại đị   àn xã đ ng thực hiện 

giãn cách xã hội;  ập trung đối với người thiếu lương thực, thực phẩm, hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, người cơ nhỡ...  

(3) Đảm  ảo tình hình  n ninh, trật tự  n toàn xã hội tr n đị   àn xã. 

(4) Đảm  ảo người dân tiếp cận các dịch vụ   tế nh nh nhất, sớm nhất.      

 h m gi  phối hợp để thực hiện xét nghiệm thần tốc và rút ngắn chu kỳ xét 

nghiệm, ti m vắc xin ng   tại xã trong thời gi n giãn cách. 

(5) Kiểm soát, tổ chức tốt việc đi lại củ  người dân. 

(6)  ăng cường tu  n tru ền vận động, thu ết phục người dân để người dân 

tự giác thực hiện; xử lý nghi m, triệt để các trường hợp cố tình không thực hiện, 

h   chống đối. 
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(7)  ổ chức tốt các  ổ  ovid-19 cộng đồng trong việc thực hiện phương 

châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để thực hiện các công việc   

về phòng, chống dịch  O ID-19 và hỗ trợ người dân. 

(8) Xâ  dựng các kịch  ản phòng, chống dịch tại xã theo phương châm      

“4 tại chỗ” phù hợp kịch  ản, phương án củ  hu ện đã xâ  dựng, theo tinh thần  

chỉ đạo c o hơn, sớm hơn. 

(9)  hủ trì, điều hành, điều phối các lực lượng hỗ trợ tr n đị   àn và tổ chức  

thực hiện tốt thông điệp 5 . 

2. Về xác định 9 nhiệm vụ cơ bản của “Chiến sĩ” phòng, chống dịch 

(1) Bình tĩnh, nhưng không chủ qu n, lơ là, mất cảnh giác; tự giác phòng 

ngừ  dịch  ệnh cho  ản thân và mọi người xung qu nh.  ích cực tu  n tru ền,  

vận động người thân và Nhân dân nơi cư trú nâng c o ý thức tự  ảo vệ mình,     

 ảo vệ cộng đồng. 

(2) Đồng thuận, tin tưởng và tuân thủ nghi m qu  định 5K và các qu  định 

phòng, chống dịch.  hực hiện cách l , theo dõi, sức khỏe, kh i  áo   tế đầ  đủ, 

trung thực nếu trở về từ vùng dịch.  hực hiện các  iệm pháp giãn cách xã hội     

“ i ở đâu ở đó”, ” thực hiện triệt để "người cách l  với người, gi  đình cách l  với 

gia đình". 

(3)  ích cực đóng góp sức người, sức củ  cho công tác phòng, chống dịch; 

giúp đỡ, chi  sẻ với người khó khăn  ị ảnh hưởng  ởi dịch và lực lượng tu ến đầu 

chống dịch.  hủ động th m gi  làm tình ngu ện vi n, th m gi  tổ  ovid-19 cộng 

đồng tại nơi sinh sống, làm việc khi được thông  áo hoặc   u cầu. 

(4) Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đu  phòng, chống và chiến thắng   

đại dịch.  hi đu  l o động, sản xuất để  ù đắp cho các gi i đoạn giãn cách xã hội. 

Đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, th   đổi thói quen phù hợp với môi trường 

sinh hoạt, học tập, làm việc trong  ối cảnh đại dịch. 

(5)  hường xu  n cập nhật, tiếp cận thông tin chính thống; không nghe theo, 

đăng tải, chi  sẻ, phát tán các tin giả, thông tin chư  được kiểm chứng về dịch  ệnh 

Covid-19. 

(6)  ăng cường vận động, rèn lu ện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xâ  dựng 

lối sống lành mạnh. 

(7)  ránh tụ tập ăn uống, không tổ chức li n ho n, sinh hoạt tập thể làm tăng 

ngu  cơ lâ  l n dịch. 

(8) Thông  áo kịp thời,  áo cáo ng   với chính qu ền đị  phương những 

trường hợp vi phạm qu  định phòng, chống dịch tại nơi cư trú, nơi làm việc và   

các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. 

(9)  hường xu  n kh i  áo   tế qu  ứng dụng N O I, BlueZone hoặc         

Sổ sức khỏe điện tử... 
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3. Về hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch  

Uỷ   n nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị thực hiện nghi m túc hướng dẫn 

số 7317/BY -   ngà  03/9/2021 củ  Bộ Y tế và các qu  định, chỉ đạo củ  

UBND tỉnh, ngành   tế, củ  hu ện. 

UBND hu ện đề nghị các cơ qu n, đơn vị nghi m túc tổ chức triển kh i  

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- UBND tỉnh; 

- B n Nội chính; 

-  P tỉnh ủ ; 

- Sở Y tế; 

-   .  u ện ủ ; 

-   .  ĐND hu ện; 

-   , P   UBND hu ện; 

- CPVP; 

-  ưu:   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

L  Tu n Minh 

 

(B/c
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