
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 
  

V/v tăng cường quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao 

động ở các cơ quan, đơn vị 

 

 
Kính gửi:  

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn thị xã; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo tinh thần Chỉ thị số 

15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Hiện nay, một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các chốt 

kiểm tra y tế chưa chặt chẽ, khó khăn cho người kiểm tra chốt và người qua chốt. Để 

khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND thị xã ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn thị xã: 

- Trên cơ sở Thông báo số 1913/TB-UBND ngày 02/7/2021 của UBND thị xã về 

việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Hàng tuần, yêu cầu 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động (thông tin về họ tên, chức vụ, thời gian làm 

việc ở cơ quan…) để điều hành, theo dõi tiến độ công việc được giao. Đồng thời, để cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các chốt kiểm tra y tế xuất trình khi đi 

làm nhiệm vụ cơ quan và thẻ cán bộ, công chức, viên chức (hoặc giấy Chứng minh nhân 

dân hoặc thẻ căn cước hoặc các giấy tờ cá nhân khác)… có dán ảnh. 

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó chú ý thực hiện nghiêm túc “5K”. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, 

đơn vị mình bị bệnh COVID-19 và làm lây lan ra cộng đồng thì chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND thị xã và trước pháp luật về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

2. Chủ tịch UBND, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, 

phường chỉ đạo các chốt kiểm tra y tế cho qua chốt đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động khi xuất trình kế hoạch phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị 

nhà nước và thẻ cán bộ, công chức, viên chức (hoặc giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ 

căn cước hoặc các giấy tờ cá nhân khác)… có dán ảnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn thị 

xã; Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Các cơ quan Đảng; 

- Mặt trận, các Hội đoàn thể CT-XH thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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