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Kính gửi:   

   - Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1265/UBND-KGVX ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc chỉ đạo phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới. Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, 

thị trấn 

 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh 

tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an sinh 

xã hội tại các địa phương, đơn vị, trên địa bàn. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo đánh giá tiêu chí an toàn phòng, chống dịch tại 

các khu vực có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người.  

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị 

chủ trương được đi thăm quan, du lịch, tham gia các hoạt động Lễ hội ngoài địa 

bàn tỉnh  (trừ những vùng có dịch); nhưng phải đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19, khai báo y tế theo quy định, hướng dẫn. 

Đồng thời phải chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh cộng đồng do không 

thực hiện đầy đủ quy định, các biện pháp phòng, chống dịch. 

2. Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế 

 Chủ động phối hợp rà soát, chuẩn bị sẵn sàng mọi kịch bản, phương án 

phòng, chống dịch với phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên tổ chức tập huấn, 

diễn tập phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 các cấp. Đảm bảo đáp ứng mọi tình huống, diễn biến 

của dịch bệnh. Khẩn trương xây dựng kế hoạch của đơn vị; tham mưu UBND 

huyện xây dựng kế hoạch của huyện; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phòng, 

chống bệnh tật tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức 

tốt tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân bảo đảm an toàn, khẩn trương, 

đúng đối tượng. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện 



Phối hợp các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện, 

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tổ chức thành 

viên, đơn vị trực thuộc; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực triển khai, thực hiện tốt 

nội dung Văn bản số 1265/UBND-KGVX, ngày 02/4/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc chỉ đạo phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới; đảm bảo 

đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã 

hội tại các địa phương, đơn vị, trên cơ sở tuân thủ và thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Y tế tỉnh Phú Thọ; 

- TT: HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Như trên; 

- Đài TT-TH huyện, Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, YT (Th-60b). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Ngô Đức Sáu 
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