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Huở

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện;
- Công an huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Tây Ninh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong
tình hình mới.
Với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, nhằm
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời khởi động
lại và tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, ổn định xã hội, UBND huyện đề
nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo
chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu
quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/4/2020 của Chủ
tịch UBND tỉnh Tây Ninh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân
dân thuộc phạm vi quản lý của mình. (có văn bản kèm theo). Đồng thời, tập trung
thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và phát triển
kinh tế xã hội; vận động người dân tự giác, thường xuyên thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; thường xuyên rửa tay bằng xà
phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, ở nơi công cộng;
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người (quá 30 người)
tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện;
- Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự
kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn
chưa cần thiết;
- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên
địa bàn huyện gồm: khu vui chơi, giải trí, chiếu phim, quán bar, cơ sở làm đẹp,
massage, xông hơi, karaoke, vũ trường, hát với nhau, internet, trò chơi điện tử
(online và offline);
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- Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến
thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn... (trừ các cơ sở kinh doanh dịch
vụ không thiết yếu tạm đình chỉ hoạt động nêu trên), khu tập luyện thể thao, khu di
tích, khu, điểm du lịch, danh lam, thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực
hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch như: trang bị bảo hộ cho
nhân viên, đo thân nhiệt cho khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay,
sát khuẩn tại cơ sở, vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc, bảo đảm giãn cách
khi tiếp xúc theo quy định, có phương án xử lý khi phát hiện người có dấu hiệu
nhiễm bệnh.
2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế
- Kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; ứng dụng
công nghệ thông tin để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm;
- Tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh
nhân, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế,
người tham gia phòng, chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối
tượng yếu thế;
- Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải.
3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn tiến hành rà soát, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đề xuất tỉnh
triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các
biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời,
công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối
hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng,
nhiệm vụ tham mưu UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng các
điều kiện cần thiết để hoạt động trong tình hình mới.
5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng
phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, đảm bảo an toàn cho cán
bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết,
không để đình trệ công việc nhất là công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định
của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần
thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các
biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách;
thực hiện giám sát y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.
6. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Tư
pháp, Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường thanh tra, kiểm
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ra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy
định, phòng chống dịch, kể cả xử lý hình sự (nếu có).
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt công
tác tuyên truyền trong dân tộc, tôn giáo, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý
thức tự giác, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tham
gia giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chịu tác động từ dịch
bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.
8. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện
nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc thực hiện ở địa
phương, đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo tại công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.HU; TT.HĐND huyện;
- Lưu: VP.HĐND và UBND huyện;

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

