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Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã; 
- UBMTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể thị xã; 
- UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 4319/UBND-KGVX ngày 19/9/2021 của UBND 
tỉnh Phú Yên về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh và Thông 

báo số 256/TB-UBND ngày 19/9/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về kết luận của 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể và UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã kể từ 0 giờ 00’ 
ngày 21/9/2021 đến khi có thông báo mới, cụ thể thực hiện theo Công văn số 

5217/UBND-TH ngày 12/9/2021 của UBND thị xã Đông Hòa. 

2. UBND các xã, phường tùy vào tình hình dịch, cần thiết phải áp dụng các 

biện pháp thắt chặt hoặc nới lỏng thì có văn bản đề xuất cụ thể gửi về UBND thị 
xã (qua Văn phòng HĐND&UBND thị xã) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem 

xét. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân 
nâng cao ý thức phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người, thực hiện nới 
lỏng từng bước đi đôi với tăng cường kiểm soát dịch; tích cực phối hợp với cơ 

quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống 
dịch. 

3. Trung tâm Y tế tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường triển khai 
tốt kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với UBND các xã, 
phường đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội cho người dân; khẩn trương tổng hợp, 

thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 
động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng. 

5. Công an thị xã đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên 
địa bàn thị xã; tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm 
các quy định về phòng, chống dịch. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các hội, đoàn thể thị 
xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tiếp tục 

huy động các nguồn lực cộng đồng xã hội tích cực tham gia vào công tác phòng, 
chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp 
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hành phòng, chống dịch, nhất là hạn chế tập  trung đông người, tuân thủ nguyên 

tắc “5K-vắc xin-công nghệ”, nhanh chóng ổn định tình hình, sớm trở về trạng thái 
bình thường mới. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                                 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế (b/c);    
- Thường trực Thị ủy;  
- Thường trực HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;     
- Cổng TTĐT thị xã;                                                
- Lưu: VT, Minh.           

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-20T21:10:31+0700
	Việt Nam
	Võ Thị Tám<vothitam@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-21T07:01:03+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Tĩnh<nguyenvantinh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-21T08:02:35+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-21T08:02:43+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-21T08:02:50+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




