
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 
 

 

Số:          /UBND-CAH 
V/v bảo đảm ANTT, phòng chống 

cháy nổ và xử lý vi phạm trong 

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

             Lâm Thao, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

 Kính gửi:  

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện Lâm Thao; 

   - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện văn bản số 162/UBND-NCKS, ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc bảo đảm ANTT, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong 

phòng, chống dịch Covid-19. Để tăng cường bảo đảm ANTT, phòng chống cháy 

nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn: tăng cường chỉ đạo công 

tác bảo đảm ANTT trước diễn biến phức tạp do tình hình Covid-19; đồng thời thực 

hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh 

xã hội, quan tâm giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; chấn chỉnh, 

khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nguyên 

nhân, điều kiện phát sinh phức tạp về ANTT. Khi xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT, 

tập trung chỉ đạo, giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ”. 

2. Công an huyện: 

Triển khai hiệu quả các biện pháp công tác Công an, chủ động nắm chắc tình 

hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết, xử lý ổn định những vấn đề, vụ việc 

phát sinh do tác động, ảnh hưởng của Covid-19, không để phức tạp, các thế lực thù 

địch, phản động, tội phạm lợi dụng chống phá, vi phạm pháp luật. 

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung trấn áp 

tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là 

chống lại các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống Covid-19; xử lý nghiêm 

các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống Covid-19 và việc quyên góp, ủng 

hộ của nhân dân để trục lợi, các vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, vận 

chuyển trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trong công tác phòng, chống Covid-19... 

Kịp thời rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tung tin giả, xuyên tạc, không 

đúng sự thật trên không gian mạng liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19. 

Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện quy định phòng 

cháy chữa cháy đối với cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập 

trung, cơ sở sản xuất được sử dụng làm nơi cách ly, đặc biệt phòng chống cháy, nổ 

trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng khí oxy phục vụ điều trị bệnh nhân 

Covid-19. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi, 

phối hợp với lực lượng Công an huyện thông tin liên quan đến âm mưu, hoạt động 



 

 

của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng tình hình Covid-19 để 

chống phá, vi phạm pháp luật; bảo đảm ANTT bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập 

trung; hiệp đồng xử lý khi có tình huống phức tạp về ANTT. Chỉ đạo tăng cường 

công tác phòng, chống cháy nổ tại cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến do 

lực lượng quân đội chủ trì quản lý. 

4. Phòng Văn hóa- Thông tin: tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông 

tin, truyền thông, kiểm soát chặt chẽ việc đưa tin, bài liên quan đến diễn biến tình hình 

dịch bệnh Covid-19, đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội, tin 

tưởng ủng hộ các giải pháp của Chính phủ, của tỉnh, của huyện trong phòng, chống 

covid-19; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý đăng tải tin, bài, video 

có nội dung nhạy cảm, phức tạp, khi chưa có ý kiến của cơ quan, lãnh đạo có thẩm 

quyền, tin sai sự thật, bị các phần tử xấu khai thác, kích động chống phá. 

5. Đài truyền thanh- truyền hình huyện: tích cực xây dựng các phóng sự, bài 

viết tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, vạch 

mặt âm mưu, hoạt động của các phần tử xấu lợi dụng tình hình Covid-19, việc triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội... để chống Đảng, 

Nhà nước, gây rối ANTT; công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống Covid-19. 

6. Phòng Y tế, UBND các xã, thị trấn: tăng cường công tác quản lý Nhà nước 

trong lĩnh vực y tế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi 

vi phạm pháp luật trên lĩnh vực y tế, phòng, chống Covid-19, như: tiêu cực trong 

phân bổ vắc-xin, mua bán vắc-xin, giấy xét nghiệm giả, vật tư, trang thiết bị y tế 

không rõ nguồn gốc hoặc nâng giá liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Phòng Lao động- TB&XH, Ban quản lý các Cụm công nghiệp, UBND các 

xã, thị trấn: chủ động nắm, đánh giá tác động của Covid-19 đối với hoạt động của 

các doanh nghiệp, người lao động; kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, bức xúc 

của công nhân với doanh nghiệp, những khó khăn trong đời sống, những sơ hở thiếu 

sót trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại doanh nghiệp... 

để phối hợp, tham mưu đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao 

động và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Tham mưu thực hiện nghiêm túc việc 

tổ chức rà soát, xác định và chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc diện 

hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 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; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất 

là hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực. 

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

 Nơi nhận: 
- TT: HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, CAH (T 60b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Ngô Đức Sáu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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