
ỦY BAN NHÂN DÂN
 

THỊ TRẤN PHỦ THÔNG
 

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VHXH 
V/v thực hiện chỉ đạo của  

Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện 

số 01/CĐ-UBND ngày 27/4/2021 

về phòng, chống dịch Covid-19 

Phủ Thông, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: - Công An thị trấn Phủ Thông; 

- Trạm Y tế thị trấn Phủ Thông; 

- Các Ông (bà) Trưởng thôn, phố thị trấn Phủ Thông; 

- Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh thị trấn Phủ Thông. 
 

Thực hiện Văn bản số 759/UBND-VP ngày 28/4/2021 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 

01/CĐ-UBND ngày 27/4/2021 về phòng, chống dịch Covid. Nhằm tăng cường 

thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tránh  nguy cơ dịch bệnh bùng phát 

trở lại. UBND thị trấn Phủ Thông đề nghị các Ông (bà) Trưởng thôn, phố, Công 

an, Trạm Y tế và Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh thị trấn Phủ Thông thực hiện 

một số công việc sau: 

1. Đối với các Ông (bà) Trưởng thôn, phố: 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ 

đạo tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 27/4/2021 về phòng, chống dịch Covid. 

tại thôn, phố. 

- Khuyến cáo toàn thể nhân dân trong thôn, phố không đi đến những vùng có 

nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh COVID-19 nếu không thật sự cần thiết; vận động tất 

cả người dân địa phương trở về từ các tỉnh, thành phố khác trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 

01/5 phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo quy định. Hạn chế các sự kiện 

tập trung đông người, thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn COVID-19;  

- Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức 

khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch. Bảo đảm việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch; thực hiện 

nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi đông người, tại các lễ hội, các 

hoạt động hiếu, hỉ; trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng trên địa 

bàn thì tuỳ mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định. 

2. Đối với Công an thị trấn, Trạm Y tế thị trấn: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn 

phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5. 

- Phối hợp, tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp 

nhập cảnh trái phép trên địa bàn; đề xuất xử lý nghiêm theo pháp luật các trường 



hợp nhập cảnh trái phép. Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục và 

quy định về cách ly bắt buộc tại các khu cách ly tập trung (nếu có), các cơ sở lưu 

trú, doanh nghiệp và theo dõi y tế sau cách ly. 

3. Đối với Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh thị trấn Phủ Thông: 

Tiếp tục tăng thời lượng tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở về khuyến cáo Cán bộ và Nhân dân thực hiện nghiêm chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 27/4/2021 về 

phòng, chống dịch Covid; Thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khoảng cách, khẩu trang, 

khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế) và thông điệp cài đặt ứng dụng BlueZone 

của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang.  

Với nội dung như trên đề nghị các ông, bà Trưởng thôn, phố, Công an thị 

trấn, Trạm Y tế thị trấn và Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh thị trấn Phủ Thông 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 
- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu VT. 

Gửi bản điện tử: 

- TT Đảng ủy - HĐND thị trấn; 

- Lãnh đạo UBND thị trấn; 

- Cán bộ, Công chức thị trấn 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Minh Thoan 
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