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   Kính gửi:  

         - Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thị xã; 

         - Các cơ quan tỉnh, Trung ương trên địa bàn thị xã; 

         - Mặt trận và các hội, đoàn thể thị xã; 

         - Các Trường THPT trên địa bàn thị xã; 

         - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 2189/UBND-KGVX ngày 24/5/2021 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 18/5/2021, 

Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021, Thông báo 117/TB-VPCP ngày 

20/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, phường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo 

- Kiên trì và cương quyết thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch 

bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội; quyết liệt thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, 

bảo vệ sức khỏe Nhân dân, coi sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, 

trước hết. 

- Không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác (nhất là khi không có dịch); 

không hốt hoảng, hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh khi ứng phó 

dịch bệnh. 

- Nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện tốt việc kết hợp hài hòa, hợp lý, 

hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh, lấy tấn công là chính; phòng là 

thường xuyên, cơ bản, quyết định. Tấn công là thực hiện tốt yêu cầu 5K + vắc xin; 

xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng; tăng cường ứng dụng công nghệ bắt buộc trong 

các hoạt động truy vết, cách ly, xét nghiệm...; chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, sinh 

phẩm... theo phương châm 4 tại chỗ và phù hợp các tình huống dịch bệnh có thể 

xảy ra; thực hiện phân công, phân cấp, ủy quyền đi đôi với tăng cường giám sát, 

kiểm tra tích cực, hiệu quả. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phải tích cực rà soát các 

phương án phòng, chống dịch, nắm chắc và cập nhật tình hình, dự báo chính xác, 

có kế hoạch cụ thể, khả thi, chặt chẽ, bảo đảm chủ động phòng, chống dịch trong 

mọi tình huống theo thẩm quyền được giao. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi, huy động Nhân dân tham gia, hợp tác, ủng 

hộ và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; kêu gọi sự đóng góp của 

người dân, doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống dịch, nhất là việc kêu gọi 
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đóng góp của toàn dân, doanh nghiệp trong việc đóng góp tài chính cho việc mua 

vắc xin. 

 2. Tiếp tục kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn 

quản lý nghiêm túc thực hiện tốt nội dung Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc 

“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi 

làm việc và ký túc xá cho người lao động” (sau đây gọi là Quyết định số 2194). 

Yêu cầu các CSSXKD: Tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD (được thành lập theo hướng dẫn tại 

Quyết định số 2194) và lãnh đạo các bộ phận, phân xưởng sản xuất, mạng lưới An 

toàn vệ sinh viên về các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc; đưa các nội 

dung về phòng, chống dịch vào nội quy làm việc của CSSXKD. 

3. Trung tâm Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các 

xã, phường xây dựng kế hoạch, lên phương án để đảm bảo: năng lực xét nghiệm 

sàng lọc, phát hiện; năng lực thu dung điều trị các trường hợp mắc COVID-19 

trong khu công nghiệp trên địa bàn thị xã. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;                                                                            
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Các ban, ngành thuộc Thị ủy; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 

- TV BCĐ PC dịch COVID-19 thị xã; 

- Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT, Minh. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hồng 
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