
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH Sa Thầy, ngày       tháng      năm 2021 

V/v đẩy mạnh công tác 

phòng, chống dịch 

COVID-19 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức 

tạp, khó lường. Để khống chế, kiểm soát nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan 

trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh và của huyện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân 

huyện kiên quyết xử lý các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân lơ là, 

chủ quan, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Quán triệt ngay đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế; hạn 

chế ra khỏi địa phương và thực hiện khai báo y tế theo quy định.  

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; không hoang mang, lo sợ, mất bình 

tĩnh, gây mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. 

4. Ủy ban nhân dân xã Sa Nhơn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã 

Sa Nhơn và các đơn vị liên quan (Công an, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế 

...) tiếp tục theo dõi, điều tra truy vết (tuyệt đối không bỏ sót đối tượng), chuẩn 

bị phương án cách ly vùng dịch khi cần thiết, tổ chức cách ly tại nhà và giám sát 

cộng đồng chặt chẽ, nghiêm ngặt đối với các đối tượng F2, F3 ... và tiếp tục triển 

khai các biện pháp xử lý, phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.   

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

- Lưu: VT, HTTD (15g, 60đ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Dương Quang Phục 
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