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Kính gửi:  - Ủy ban MTTQ thị trấn. 

    - Các ban, đoàn thể thị trấn. 

    - Các thôn, phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 67/TB-UBND ngày 17/6/2021 về Kết luận của Chủ 

tịch UBND huyện Đinh Quang Hưng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 huyện ngày 16/6/2021. Ủy ban nhân dân thị trấn Phủ Thông đề nghị các 

ban, đoàn thể, các thôn, tổ phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các ban, ngành đoàn thể tập trung công tác tuyên truyền; triển khai đồng 

bộ và quyết liệt hơn nữa các giải pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ 

quan, tập trung khoanh vùng, truy vết các trường hợp có liên quan tới ca bệnh F0 

để cách ly và điều trị. Không để dịch lây ra cộng đồng. 

2. Công chức Văn hóa - Thông tin.  

- Xây dựng kết hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch trong tình hình mới 

đúng với tinh thần chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện. Phối hợp với cán bộ đài 

truyền thanh địa phương tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng nhất là tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh thị trấn, phối hợp 

với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, cở 

sở lưu trú …trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch, đồng thời xử lý 

nghiêm nếu phát hiện vi phạm.  

- Kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác các hoạt động phòng chống dịch của 

tỉnh, huyện tình hình dịch bệnh trên địa bàn để người dân biết qua đó tạo sự thống 

nhất, đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch.  

3. Công an thị trấn. 

- Siết chặt công tác quản lý dân cư trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác quản lý nhân, hộ khẩu, đặc biệt là lao động ở các 

vùng có dịch trở về địa phương, thông tin kịp thời cho BCĐ thị trấn và các ngành 

liên quan biết để phối hợp thực hiện; bố trí lực lượng tham gia đảm bảo an ninh 

trật tự ở khu cách ly tập trung, khu cách ly điều trị tại TTYT huyện khi có yêu cầu; 

phối hợp với các thành viên liên quan tham gia các tổ kiểm tra việc chấp hành 

công tác phòng chống dịch. 

4. Cán bộ, công chức cơ quan 

- Kiểm soát chặt chẽ các tập thể, cá nhân, công dân đến liên hệ công tác tại 

đơn vị; trước khi vào cơ quan, đơn vị liên hệ công tác phải thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao 



động thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trong đó thực hiện đầy đủ việc 

quét mã QR code và số check in/check out trước khi vào cơ quan đơn vị làm việc.  

- Tổ kiểm tra đôn đốc việc chấp hành đeo khẩu trang thường xuyên thực 

hiện kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng chống dịch trên địa bàn; xử lý 

nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm.  

- Tổ phòng chống COVID - 19 cộng đồng duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao đặc biệt là việc truy vết các trường hợp F1, F2, F3; nhắc nhở nhân dân 

thực hiện các biện pháp phòng dịch nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.  

5. Nhiệm vụ cụ thể khác. 

- Tạm dừng hoạt động các quán ăn đêm trên địa bàn thị trấn Phủ Thông từ 

ngày 17/6/2021 theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện cho đến khi có chỉ 

đạo mới.  

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo phát triển 

kinh tế, xã hội trên địa bàn. 

Với nội dung trên yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các ban, 

đoàn thể và các thôn, phố nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:  

- Như trên; 

- TT ĐU-HĐND thị trấn; 

- Lãnh đạo UBND thị trấn; 

- Các TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TT; 

- Trạm Y tế TT; 

- Lưu: VP,TK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Thoại 
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