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                                Kính gửi:  

                   - Cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; 
     - Trung tâm Y tế; 

     - UBND các xã, phường.   
 

Thực hiện Thông báo số: 189/TB-UBND, ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh 

về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp trực tuyến Ban 
Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và 

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

  1. Tiểu ban Truy vết 

 Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các trường hợp vi phạm về phòng, 

chống dịch trong các khu phong tỏa; kiến nghị cơ quan liên quan và địa phương xử 
lý nghiêm theo quy định của pháp luật.   

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 Tuyên truyền, công khai hình ảnh các trường hợp cố tình vi phạm, chấp 

hành không nghiêm các quy định phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông các quy định về phòng, chống 

dịch đặc biệt là Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 
Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch Covid-19, để người dân biết, nghiêm chỉnh chấp hành. 

3. UBND các xã, phường 

Phối hợp với Tiểu ban lấy mẫu, test nhanh tổ chức đánh giá nguy cơ dịch 
hàng ngày trên địa bàn để quyết định số lượng lấy mẫu, test nhanh, khu vực lấy 
mẫu, gửi cho các cơ sở xét nghiệm được phân công phụ trách theo địa bàn để có 

kết quả xét nghiệm nhanh nhất..  

Sử dụng lực lượng tại chỗ để bố trí tại các chốt kiểm soát (không nhất thiết 

phải có nhân viên y tế); đề nghị Trung tâm Y tế thị xã hướng dẫn cho các lực 
lượng này trong công tác phòng, chống dịch tại các chốt.  

 4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm chế độ 
thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống dịch để Văn phòng HĐND&UBND 

thị xã kịp thời tổng hợp, báo cáo tỉnh đúng thời gian quy định. 

 

V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại Thông báo số: 
189/TB-UBND ngày 20/7/2021. 

 



 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai thực hiện 
nghiêm túc Công văn này./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Thường trực Thị ủy (thay b/c);  
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND thị xã; 

- Chánh, PVP.HĐND&UBND thị xã; 
- Cổng Thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu VT.HĐND&UBND, CVTH. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Tĩnh 

(Ng),  
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