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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Tủa Chùa, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

-  UBND các xã, thị trấn; 

- Các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Kỳ họp thứ 22 ngày 

31/5/2021. Theo đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, 

để thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đề nghị: 

1. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của huyện, địa phương tiếp 

tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, theo 

chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; có biện pháp thận 

trọng phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường, vừa đảm bảo các 

yêu cầu phòng, chống dịch vừa giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh tới sự 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện; linh hoạt thực hiện mục tiêu kép phòng, chống 

dịch và phát triển kinh tế - xã hội; 

- Cho phép các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các chợ 

trên địa bàn huyện Tủa Chùa được hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và các đơn vị 

liên quan; 

- Tiếp tục giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 

nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. 

 2. Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện  

 - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, các đơn vị liên quan căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tăng cường truyền thông, tuyên truyền về 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng để nhân dân áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là mất cảnh giác, xem nhẹ 

công tác phòng chống dịch bệnh; 

 - Chủ động tham mưu cho UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện các biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn không để dịch 

bệnh xâm nhập và bùng phát trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện cách ly tất cả 

những người có nguy cơ cao với hình thức cách ly linh hoạt, nhưng phải đảm 

bảo nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện các trường 



hợp bệnh để cách ly, điều trị hiệu quả theo quy định; sử dụng công nghệ thông 

tin để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch; vừa thực hiện phòng, chống 

dịch vừa tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, 

việc làm và đời sống nhân dân. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chủ trì tham mưu tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh không 

chấp hành nghiêm chỉnh việc đảm bảo khoảng cách các gian hàng, sạp hàng tại 

các chợ trên địa bàn huyện và giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa 

hè, lòng đường. 

4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện: Phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, 

UBND các xã, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền, truyền thông về diễn 

biến dịch bệnh trong nước, ngoài nước và trên địa bàn tỉnh, địa bàn huyện để 

người dân hiểu rõ về tình hình dịch bệnh, nhằm tiếp tục thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.  

5. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với ngành y tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh 

trật tự trên địa bàn; giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và yêu cầu 

ngừng sản xuất, kinh doanh nếu cơ sở không đảm bảo việc phòng, chống dịch; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn phối hợp với 

ngành y tế và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện triệt để các biện pháp đảm 

bảo phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, luôn sẵn sàng, chủ động ứng phó với 

diễn biến của dịch bệnh và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại 

địa phương.  

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, 

đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn 

bán nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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