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

 
THÔNG BÁO 

V/v thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 
 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn tiếp 

tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Dự báo trong những ngày tới tình hình 

dịch bệnh sẽ có khả năng tiếp tục gia tăng do mầm bệnh lây lan trong cộng đồng. 

Để chủ động và an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. 

UBND thị xã Hoài Nhơn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giảm 50% số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến 

làm việc hàng ngày tại cơ quan, đơn vị kể từ ngày 03/7/2021 cho đến khi có thông 

báo mới (trừ lực lượng Y tế, Công an, Quân đội và các trường hợp đặc biệt khác do 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định).  

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện làm việc 

trực tuyến tại nhà theo nguyên tắc phải đảm bảo chất lượng, tiến độ và hoàn thành 

công việc cơ quan; thường xuyên giữ liên lạc để xử lý công việc kịp thời và có mặt 

triển khai nhiệm vụ khi được yêu cầu.  

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

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nếu xảy ra dịch bệnh thì chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã và trước pháp luật. 

2. Tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả thị xã kể từ ngày 03/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ 

tịch UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

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

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Phạm Văn Chung 
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