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   Kính gửi:  

         - Các cơ quan, đơn vị thị xã; 

         - Công an thị xã; 

         - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 295-CV/TU và 296-CV/TU ngày 07/6/2021 của Thị 

ủy Đông Hòa về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 

và thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và 

xuất, nhập cảnh trái phép”; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thị xã và 

UBND các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn 

của Trung ương, của tỉnh và của thị xã liên quan công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. Từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phải tích cực triển khai 

các phương án phòng, chống dịch, nắm chắc và cập nhật tình hình dịch bệnh, có kế 

hoạch cụ thể, khả thi để chủ động phòng, chống dịch trong mọi tình huống. 

2. Công an thị xã, UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý dân 

cư, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình di chuyển của người dân, nhất là người về 

từ vùng dịch để áp dụng biện pháp phòng dịch phù hợp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm 

công tác phòng dịch, nhất là việc khai báo y tế và cách ly y tế theo quy định đối 

với những người từ các địa phương, vùng có dịch về. 

Phối hợp Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng 

Vũng Rô thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”; nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện 

tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh qua khu vực biên giới biển trên địa 

bàn thị xã; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xâm 

nhập, đưa người nhập cảnh trái phép, những tổ chức, cá nhân cho người nhập cảnh 

trái phép lưu trú, sử dụng người lao động là người nhập cảnh trái phép hoặc không 

tố giác các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn thị xã. 

 3. Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế phối hợp các cơ quan, đơn vị liên 

quan tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động giao thông vận tải, vận chuyển hàng 

hóa để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp. 

 4. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 nói chung và Phong trào 
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“Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” 

để người dân tích cực hưởng ứng, tham gia. 

5. UBND các xã, phường ven biển phối hợp Đồn Biên phòng Hòa Hiệp 

Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô tổ chức thực hiện hiệu quả Phong 

trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái 

phép”; kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình 

tiên tiến trong thực hiện phong trào, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động Nhân dân tham 

gia, hợp tác, ủng hộ và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19; đồng thời triển khai tốt Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”. Từng người dân phải có trách nhiệm với 

chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng, 

góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường phối hợp 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                            
- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 

- Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam;  

- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô; 

- Lưu: VT, Minh. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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