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   Kính gửi:  

         - Các cơ quan, đơn vị thị xã; 

         - Trung tâm Y tế; 

         - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 285-CV/TU ngày 29/5/2021 của Thị ủy Đông Hòa 

về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; UBND thị xã 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành liên quan trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; cần bình tĩnh, sáng suốt, tỉnh táo trong tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, cũng như hoang mang, 

dao động hoặc cực đoan trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng 

cường ứng dụng công nghệ để giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh; 

thực hiện nghiêm phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly 

nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Kiên 

định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, 

bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước 

cấp trên trực tiếp nếu có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. Cân nhắc việc cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi 

công tác ngoài tỉnh, nhất là đến các địa phương đang có dịch; yêu cầu tất cả cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động đi công tác hoặc công việc cá nhân ngoài 

tỉnh khi trở về phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo quy định. Kịp thời ghi 

nhận, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác 

phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định, kể cả xem xét xử lý 

hình sự các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm. 

 3. Triển khai các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trước mắt và lâu dài; nâng cao ý thức chủ động trong công tác 

phòng, chống dịch với phương châm dự phòng là chính. Thường xuyên tổ chức rà 

soát các kịch bản, tình huống dịch COVID-19 có thể xảy ra để điều chỉnh, bổ sung 

phù hợp; tham gia đào tạo, tập huấn để chủ động sẵn sàng ứng phó hiệu quả với 

mọi tình huống dịch bệnh, nhất là trong trường hợp dịch COVID-19 xuất hiện, lây 

lan trong cộng đồng. 
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4. Trung tâm Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà 

soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực, kể cả chuẩn 

bị cho phương án thành lập bệnh viện dã chiến để đảm bảo các điều kiện sẵn sàng 

thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

5. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021 để có giải pháp thúc đẩy việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế 

hoạch đề ra. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường phối hợp 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                            
- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 

- Lưu: VT, Minh. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồng 
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