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V/v tiếp tục thực hiện giãn cách
xã hội trên địa bàn thị xã Đông Hòa

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 3912/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh
Phú Yên về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn 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 áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thị xã đến hết ngày
05/9/2021.
2. UBND các xã, phường
- Chủ động đánh giá tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, xác định mức độ
nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo
Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời đề xuất áp dụng giải pháp giãn
cách có thể cao hơn, mạnh hơn phù hợp với tình hình từng địa phương.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tranh thủ thời gian thực hiện
giãn cách xã hội, triển khai quyết liệt các giải pháp lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc,
mở rộng và bảo vệ chắc chắn các “vùng xanh” an toàn, quyết tâm thu hẹp các “vùng
đỏ” trên địa bàn và chuyển về trạng thái bình thường mới.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thị xã tiếp tục chung tay, góp
sức, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra để sớm kiểm soát
tình hình, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã.
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.
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