
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHÚ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố : / ^ / U B N D - V P
V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 sau ngày 25/8/2021

Phủ Tân, ngàyl (tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Thủ trưởng các ban ngành đoàn thê huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 cua UBND 
tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 
25/8/2021; UBND huyện có ý kiến như sau:

Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện 
theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00 giờ ngày 
26/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021.

- Thủ trưởng các cơ quan ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chu tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021, 
Công văn số 866/UBND-KGVX và các chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn 
số 2699/UBND-VP ngày 16/8/2021, trong việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện người đứng đầu từng đơn vị, 
địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện nếu để dịch bệnh xảy ra và lây lan trong cộng đông. Giao Công 
an huyện ngoài việc to chức truy vết các ca F0, tiêp xúc gân (Fl ,  F2,...), phải 
làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của người đứng đầl! 
từng đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, kiêm tra, giám sát khi đê xảy rả 
lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; đồng thời kiến nghị đề xuât UBND huyện đê 
kịp thời xử lý, chấn chỉnh.

- Đe nghị ú y  ban MTTQVN các cấp, các to chức, đoàn thê tiếp tục vận 
động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cánh khó 
khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đảm bảo ốn định cuộc sống trong 
thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

u
Nơi nhận:
-  Như trên;
- TT HU, HĐND, UBN D  huyện;
- BTT ủ y  ban M TTQ V N  huyện;
- LĐVP;
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