
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 9 năm 2021 
  

V/v xây dựng và thực hiện  

các phương án phòng, chống 

dịch COVID-19 tại các cơ 

quan, đơn vị, trường học 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn thị xã; 

- Thủ trưởng các cơ quan thuộc Thị ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể 

 thị xã, xã, phường; 

- Thủ trưởng các phòng, ban thuộc thị xã; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;  

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn hoạt động và 

phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ 

mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2), đảm bảo 

an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động 

của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND thị xã ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn thị xã; 

Thủ trưởng các cơ quan thuộc Thị ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

hội, đoàn thể thị xã, các xã, phường; Thủ trưởng các phòng, ban thuộc thị xã; 

Chủ tịch UBND các xã, phường: Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường 

hợp mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-

MT ngày 12/8/2021 (có đính kèm), hoàn thành xây dựng Kế hoạch trước ngày 

20/9/2021 gửi về UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ và Phòng Y tế); trong đó lưu 

ý xây dựng kế hoạch tầm soát thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng 

test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR hàng tuần và thực hiện 

tiêm vắc xin phòng COVID-19; xây dựng các phương án xử trí khi có các 

trường hợp mắc COVID-19 (F0), hoặc phát sinh F1, hoặc F2 ở cơ quan, đơn vị... 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã không xây dựng kế hoạch 

hoặc tổ chức thực hiện không nghiêm túc để dịch bệnh COVID-19 xảy ra và lây 

lan ở cơ quan, đơn vị mình, lây lan ra cộng đồng thì chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và trước Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch COVID-19 thị xã.  



2. Giao Trưởng phòng Y tế tăng cường phổ biến, hướng dẫn thực hiện có 

hiệu quả Công văn số 6666/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

phòng, chống dịch COVID-19 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. 

3. Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu 

Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thị xã triển khai xây dựng và tổ chức 

thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi 

có các trường hợp mắc COVID-19 theo quy định của ngành Y tế; trường hợp 

không xây dựng kế hoạch hoặc tổ chức thực hiện không nghiêm túc để dịch 

bệnh COVID-19 xảy ra và lây lan thì chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước 

Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 thị xã. 

4. Giao Trưởng phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Phòng Y tế và các cơ 

quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các 

trường hợp mắc COVID-19; hàng tuần, tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND thị 

xã xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn không thực 

hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; TT. HĐND thị xã; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 thị xã; 

- Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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