
 

 

 

   

    UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN TU MƠ RÔNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:                                                      Tu Mơ Rông, ngày     tháng      năm 2021 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 
 

 

      Kính gửi:  

  - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

  - Trung tâm Y tế huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

  - Ủy ban nhân dân các xã. 

 
 

Thực hiện Công văn số 351-CV/HU, ngày 29/4/2021 của Huyện ủy Tu Mơ 

Rông về việc tăng cường công tác  phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1. Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã:  

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, 

đồng bộ các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện ủy, 

UBND huyện về công tác phòng, chống COVID-19.  

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã trực tiếp 

chỉ đạo công tác  phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn với tinh thần 

trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa 

bàn; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, sẳn sàng ứng phó với mọi tình huống; 

tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động, mất cảnh giác, nhất là trong dịp 

nghỉ lễ 30/4, 01/5 cũng như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, UBND huyện  về công tác  phòng, chống dịch trên địa bàn, 

cơ quan, đơn vị. Đồng thời tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt 

buộc nơi công cộng, các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện 

giao thông công cộng. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm.      

- Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, các lễ hội không cần 

thiết; quản lý chặt chẽ và tăng cường phòng chống dịch tại các khu vực có nguy 

cơ cao như karaoke, quán ăn, phương tiện giao thông công cộng, cơ sở lưu trú, 

các sự kiện, nơi công cộng tập trung đông người...        

2. Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị và UBND các xã: 
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- Rà soát, bổ sung các kịch bản phòng, chống COVID-19, đảm bảo thống 

nhất, chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định để sẳn sàng kích hoạt khi có tình huống 

xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Trong đó, chuẩn bị sẳn sàng cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và các nguồn lực để phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; 

khởi động các cơ sở cách ly tập trung và các Chốt kiểm tra phòng, chống dịch 

trên địa bàn ngay khi cần thiết.  

- Khẩn trương thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng theo tinh thần Nghị quyết số 

21/NQ-CP, ngày 26-02-2021 của Chính phủ “về mua và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19” và đảm bảo độ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn. 

3. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, 

Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện nghiêm chặt chẽ các quy định 

về cách ly theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 và Sở Y tế. Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện 

pháp cách ly đối với các trường hợp đi từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao về địa 

phương, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu 

cách ly ra cộng đồng. 

4. Công an huyện 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ việc ra vào địa bàn 

huyện; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành nghiêm các biện pháp 

phòng dịch. 

- Tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cư trú bất hợp pháp. Đồng thời, 

phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong công tác truy vết, theo dõi chặt 

chẽ các trường hợp tiếp xúc với trường hợp nhiễm COVID-19 (nếu có).  

5. Phòng Văn hóa-Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du 

lịch và Truyền thông huyện; Trung tâm Y tế huyện; Tiểu ban Tuyên truyền 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện và Ủy ban nhân dân các 

xã: Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để Nhân dân biết đề cao cảnh giác 

với dịch bệnh Covid-19 và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương và 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên;                                                                                     

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT.HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch,  PCT UBND huyện; 

- BCĐ COVID-19 huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Văn Mười 
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