
 

UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ ĐÔNG HOÀ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

 Số:           /UBND-TH                                      Đông Hoà, ngày       tháng   7  năm 2021 

 

 

 

 

                                    Kính gửi:  

                   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 
                 - Chủ tịch UBND các xã, phường.   

Thực hiện Công văn số 3184/UBND-TH, ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ; 

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 
xã, phường tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 - Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch, 
các địa phương luôn nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”; kết hợp hài hòa, 

hợp lí, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, tấn công là chủ động, là đột phá; phòng 

ngừa là cơ bản, chiến lược, thường xuyên, lâu dài, quyết định; thực hiện toàn diện, 
toàn lực, thần tốc, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa ở những nơi có ổ dịch với quyết tâm 

cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính 

mạng, cuộc sống của người dân là chủ thể, là trung tâm và sự ổn định phát triển của 
doanh nghiệp lúc này là quan trọng.  

 - Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, xử lý, tổ 

chức thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, cần thiết phù hợp để tăng cường phòng, 

chống, khoanh vùng cách ly, dập dịch và tích cực điều trị; động viên, tập hợp khối đại 
đoàn kết toàn dân để mọi người, mọi nhà tập trung phòng, chống dịch hiệu quả. Cả hệ 

thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thị xã tiếp tục quyết 

liệt, tích cực với tinh thần  trách nhiệm cao, nỗ lực tập trung phòng chống, kiểm soát 
dịch bệnh nhằm ổn định đời sống nhân dân.  

 - Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ 

đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ 
đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Thường 

trực Thị ủy, HĐND và UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã, 
nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi và dập dịch triệt để; thực hiện hiệu quả “mục tiêu 

kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh 

xã hội và đời sống nhân dân. 

 - Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và 

toàn thể nhân dân tích cực tham gia đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-

19; cùng chung sức, đồng lòng huy động tổng hợp mọi nguồn lực để thực hiện thắng 
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lợi chiến lược tiêm vắc-xin, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa 
bàn thị xã nói riêng và cả tỉnh chung, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục phát triển 

sản xuất kinh doanh. 

 - Căn cứ yêu cầu phòng chống dịch và hướng dẫn của Bộ Y tế, giao Văn phòng 
HĐND&UBND thị xã phối hợp Trung tâm y tế rà soát, tổng hợp tham mưu UBND thị 

xã bổ sung các đối tượng khác được ưu tiên tiêm vắc-xin theo quy định tại điển I 

Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và 
sử dụng vắc-xin phòng Covid-19. 

 2. Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong 

thời gian tới 

 UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, 
phường tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm 

vụ, giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ thị ủy, Thị ủy, UBND 

thị xã và các chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; trong đó tập trung 
vào những nội dung chủ yếu sau đây: 

  2.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường  

 - Thống nhất nhận thức về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, thị xã 
nói riêng còn rất nhiều khó khăn, thách thức; nhưng không bi quan, dao động, mất 

bình tĩnh, mất bản lĩnh mà phải xem khó khăn, thách thức thành động lực để nỗ lực 

phấn đấu, vươn lên, khẳng định, trưởng thành, phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành của địa phương phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, đưa ra nhiệm vụ 
giải pháp đúng hướng, phù hợp, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị và 

địa phương luôn xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay là thực hiện “mục tiêu 

kép”, vừa quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống, khống 
chế nhanh nhất dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn, không để lây lan trên diện rộng, 

vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không để đứt gãy hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Đồng thời, các địa phương tiếp tục chủ động dự phòng, dự trữ và các nguồn 
khác để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh. 

  - Khẩn trương tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các Chương trình hành động, Nghị 

quyết của Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy. Người đứng đầu các cơ quan và địa phương 

phải chịu trách nhiệm và trực tiếp chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc của các Nhà đầu tư, doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp tiếp tục ổn định, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư, không gây 

gián đoạn đầu tư, nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Chủ động hỗ trợ hiệu quả, 
thiết thực doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo thẩm quyền. 

 - Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và chế độ 
công vụ, công chức, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; khẩn trương tích 

hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; xử lý hồ sơ trên 

môi trường điện tử và họp, làm việc trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

diễn biến phức tạp. 

 2.2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch  



 

 - Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương có liên quan rà soát, nghiên cứu 
tham mưu cập nhật lại các phương án điều hành nền kinh tế thị xã trong 6 tháng cuối 

năm 2021 để phù hợp với kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và thực tế diễn biến tình 

hình dịch Covid-19 hiện nay trên địa bàn thị xã. 

  - Tập trung xây dựng hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 2021-2025 của thị xã đảm bảo chặt chẽ về nội dung và trình tự thủ tục theo 

quy định; kịp thời tham mưu UBND thị xã điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 kịp 
thời, phù hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn. 

 - Theo dõi, bám sát diễn biến tình hình, chủ động cân đối thu, chi ngân sách để 

tham mưu UBND thị xã trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 

2021. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi 
thường xuyên, ưu tiên dành nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ 

quan trọng, cấp bách, đột xuất khác.  

 - Phối hợp với Chi cục Thuế thị xã tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện 
các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và 

vượt kế hoạch năm 2021. 

 2.3. Giao Phòng Kinh tế 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cung cấp 

đảm bảo các mặt hàng thiết yếu của người dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng 

phát lan rộng trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng giá. 

  - Tham mưu đề xuất các giải pháp phù hợp bảo đảm duy trì các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh; bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ thiết 

yếu cho người dân.  

 - Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động chỉ đạo thời vụ sản 
xuất và ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, hạn chế tối đa thiệt hại. 

Có giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng.  

  - Phối hợp các cơ quan liên quan và địa phương tổ chức hỗ trợ người dân trong 
việc tiêu thụ nông sản đang vào vụ thu hoạch, nhất là tại những địa phương vùng dịch.  

 2.4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 Khẩn trương xây dựng hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

và chuẩn bị xây dựng Kế hoạch sử dụng đất câp huyện năm 2022; tổ chức thẩm định, 
trình phê duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định.  

 2.5. Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  

 Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch và cơ quan, đơn vị liên quan 
hướng dẫn các địa phương rà soát đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-

CP, ngày 07/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  

 2.6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin 

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động rà soát, 

nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý, nhất 

là các dịch vụ du lịch, lưu trú, văn hóa, thể thao, giải trí... để kịp thời tham mưu 



 

UBND thị xã về chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật, giải pháp tháo gỡ khó 
khăn để doanh nghiệp phục hồi ổn định kinh doanh. 

 - Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phản ảnh trung thực, 

khách quan, kịp thời, đúng bản chất tình hình và công tác phòng chống dịch để nhân 
dân có đủ thông tin, nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định về phòng 

chống dịch vì sức khỏe của bản thân và của cộng đồng.  

 - Tham mưu UBND thị xã các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin, xử lý công việc trên môi trường mạng, tăng cường họp trực tuyến; đảm bảo hệ 

thống kết nối họp trực tuyến thông suốt để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND thị xã trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19. 

 2.7. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý học sinh trong thời 

gian nghỉ hè, chú trọng công tác phòng tránh tai nạn thương tích, nhất là phòng, chống 

dịch Covid-19; xây dựng phương án triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 trong bối 
cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.  

 2.8. Đề nghị Công an thị xã 

 Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định 
của pháp luật, tập trung phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo, tài 

chính, tội phạm qua mạng; phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội.  

 2.9. Đề nghị BCH Quân sự thị xã 

 Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế và các địa phương tập trung triển khai 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. 

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

nghiêm túc nội dung Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (thay b/c);  
- Chủ tịch, Phó CT.UBND thị xã; 
- Chánh, PVP.HĐND&UBND thị xã; 
- TV BCĐ PC dịch Covid-19; 
- Cổng Thông tin điện tử huyện; 
- Lưu VT.HĐND&UBND, CVTH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 

(Ng),  
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