
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày       tháng 5 năm 2021 

V/v tập trung thực hiện có 

hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công văn số 

2.919/UBND-VX ngày 

24/5/2021 

 

  

 Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- Trưởng Công an thị xã; 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; 

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 
 

 

 

Dịch bệnh Covid-19 trong cả nước đang hết sức phức tạp, diễn biến nhanh, 

khó lường, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào thị xã Hoài Nhơn có thể xảy 

ra bất cứ lúc nào nếu các cấp chính quyền và người dân trong thị xã còn lơ là, chủ 

quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định.  

Để tiếp tục kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, thực hiện tốt "mục tiêu kép" 

trong phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Công văn số 2.919/UBND-VX ngày 24/5/2021, Công văn số 96-CV/TU 

ngày 20/5/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc phát động Phong trào “Toàn 

dân tham gia phòng, chống tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép phòng; chống 

dịch Covid-19”; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường: 

1. Tiếp tục quán triệt các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch 

nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, Thị ủy, UBND thị xã: 

- Kiên trì và cương quyết thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch 

bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội; cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, khẩn trương, 

quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cả hệ thống chính 

trị và đặc biệt là sự tham gia tích cực, hiệu quả của toàn dân, coi sức khỏe, tính 

mạng của người dân là trên hết, trước hết. 

- Hết sức tránh đồng thời cả 2 khuynh hướng: (1) lơ là, chủ quan, mất cảnh 

giác (nhất là khi không có dịch); (2) hốt hoảng, hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, 

thiếu bản lĩnh khi ứng phó dịch bệnh. 



2 
 

 

- Chống dịch như chống giặc; kế thừa kinh nghiệm hay, bài học quý, cách 

làm tốt có hiệu quả từ 3 đợt dịch trước và từ các địa phương có kinh nghiệm trong 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện tốt việc kết hợp hài hòa, hợp lý,  

hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh, lấy tấn công là chính; phòng là 

thường xuyên, cơ bản, quyết định. Thực hiện tốt yêu cầu 5K + vắc xin; lấy mẫu xét 

nghiệm sàng lọc trên diện rộng; tăng cường ứng dụng công nghệ bắt buộc trong 

các hoạt động truy vết, cách ly,... như Bluzone, QR-Code…; tăng cường giám sát, 

kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Phòng Y tế thị xã 

Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã và các đơn vị liên quan dự toán kinh phí 

chi cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo tình hình thực tế của địa 

phương, báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND thị xã xem 

xét quyết định. 

3. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thị xã phải 

thường xuyên rà soát các phương án phòng, chống dịch Covid-19, nắm chắc và cập 

nhật tình hình, dự báo chính xác, có kế hoạch cụ thể, khả thi, chặt chẽ, bảo đảm chủ 

động phòng, chống dịch trong mọi tình huống theo phương châm từng cơ quan, đơn 

vị, địa phương phải bình tĩnh, chủ động, tích cực thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, 

giải pháp phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. 

4. Phòng Kinh tế thị xã 

Phối hợp với Phòng Y tế và các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường 

liên quan rút kinh nghiệm từ thực tiễn dịch bệnh tại một số doanh nghiệp, khu công 

nghiệp của các tỉnh đã có dịch (Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc…) để 

khẩn trương rà soát, xây dựng ngay phương án và triển khai thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã. Rà soát, phối hợp chuẩn bị phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa, 

vật tư y tế, nhất là hàng hóa thiết yếu cho Nhân dân. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao thị xã 

Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng giải thích, phân tích để Nhân dân hiểu về 

các biện pháp phòng, chống dịch, việc tiêm vắc xin, sự cố có thể xảy ra khi tiêm 

vắc xin, không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong xã hội, tăng cường thông tin 

theo tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, truyền cảm 

hứng và tạo niềm tin cho Nhân dân tự giác, hăng hái, tích cực thực hiện phòng, 

chống dịch; hướng dẫn cho Nhân dân thực hiện yêu cầu 5K, tiêm vắc xin (5K + 

vắc xin),... 

6. UBND các xã, phường 

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu 

quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thị xã,  
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hướng dẫn của ngành y tế, không để dịch Covid-19 phát sinh trên địa bàn. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các hội, đoàn thể 

phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động 

người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tự giác thực 

hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, bảo vệ sức khỏe 

của bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, 

phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam thị xã ; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- TV Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Hữu Thảo 
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