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Kính gửi: 
 

- Các cơ quan, đơn vi ̣thuôc̣ huyêṇ;   
- UBND các xa,̃ thi ̣trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1863/UBND-KGVX ngày 30/4/2021 của UBND 

tỉnh Phú Yên về viêc̣ thưc̣ hiêṇ chỉ đaọ của Ban thường vu ̣Tỉnh ủy về tăng cường 

công tác phòng chống dic̣h Covid - 19; UBND huyêṇ yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xa,̃ thi ̣trấn quán triệt và triển khai thực 

hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, 

của Huyêṇ liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không lơ là, 

chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các 

ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Trung tâm Y tế huyêṇ chủ trì, phối hợp các ngành chức năng liên quan 

và UBND các xa,̃ thi ̣ trấn tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc-xin 

phòng Covid-19 bảo đảm 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 Covid-19 

và bảo đảm độ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn theo kế hoac̣h của Huyêṇ; sẵn 

sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm và các điều kiện liên 

quan khác đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đảm bảo thực hiện đầy đủ 

chế độ, chính sách cho cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch bệnh. 
 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyêṇ tiếp 

tục truyền thông về đề cao cảnh giác với dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, nhất là đeo 

khẩu trang tại nơi công cộng; thông tin về lời kêu gọi phòng, chống dịch Covid-

19 trong tình hình mới của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. 



4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xa,̃ thi ̣trấn theo dõi diễn biến 

tình hình dịch và các văn bản chỉ đạo để chủ động, kịp thời triển khai công tác 

phòng, chống dịch bệnh; đồng thời phân công cán bộ, công nhân viên chức và 

người lao động thực hiện nghiêm công tác trực phòng, chống dịch bệnh, nhất là 

trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 

cấp nhiêṃ kỳ 2021-2026 và theo chỉ đạo của UBND huyêṇ tại Công văn số 

477/UBND ngày 27/4/2021, Công văn số 491/UBND ngày 29/4/2021 và nôị 

dung Công văn này./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- TT. Huyêṇ ủy (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyêṇ ủy (p/h); 

- CT, các PCT. UBND huyêṇ; 

- CVP, PCVP HĐND-UBND huyêṇ; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyêñ Bá Khải 
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