
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ HÒA 
 

Số:          /UBND 
V/v tiếp tục thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid - 19 trên 

địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

              Phú Hòa, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: 
 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;   
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1839/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 

trên địa bàn Tỉnh; UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động tham mưu, đề xuất 

cấp ủy chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tốt nhiệm vụ 

phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; bảo đảm việc tuân thủ các quy định về 

phòng, chống dịch đối với tổ chức, cá nhân; thực hiện yêu cầu về đeo khẩu trang 

nơi đông người, nhất là tại các lễ hội, các hoạt động hiếu, hỉ; trường hợp để xảy 

ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng trên địa bàn thì tùy mức độ sẽ bị xem xét, xử 

lý trách nhiệm theo quy định. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ ý 

kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND Huyện tổ chức rà 

soát, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý phù 

hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế; không để bị động trong các kịch 

bản khi bùng phát dịch; bảo đảm chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, 

dễ thực hiện, dễ giám sát, dễ kiểm tra và rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. 

3. Đối với cá nhân: Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu 

trang; Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức: Thực hiện nghiêm các yêu cầu về an 

toàn Covid-19; thường xuyên tự kiểm tra và cập nhật kết quả thực hiện trên bản 

đồ dịch tễ tại địa chỉ http://covidmaps.phuyen.gov.vn; kiên quyết xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

4. Các ngành chức năng của Huyện tăng cường giám sát, kiểm tra việc 

tuân thủ các quy trình, thủ tục và quy định về cách ly bắt buộc tại khu cách ly tập 

trung, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và theo dõi y tế sau cách ly.

http://covidmaps.phuyen.gov.vn/


 
 

5. Hạn chế các sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết tổ chức thì 

cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện 

nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

6. Giao Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tăng cường quản lý chặt chẽ 

hoạt động nhập cảnh của công dân Việt Nam, nhà ngoại giao, chuyên gia, kỹ 

thuật… theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện. 

7. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin huyện thực hiện công tác quản lý nhà 

nước, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. 

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện tiếp 

tục truyền thông về đề cao cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện việc tiêm vắc xin 

phòng Covid-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./. 

 
 

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

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (p/h); 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Bá Khải 
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