
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG 

 
Số: 287/UBND-HC 

V/v Chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh SASR - 

COV2 (Covid-19) trên địa bàn  

xã Tân Phú Đông  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Phú Đông, ngày 30 tháng 6 năm 2021  

 

Kính gửi: 

 

- Cán bộ, công chức xã Tân Phú Đông; 

- Công an xã Tân Phú Đông; 

- Quân sự xã Tân Phú Đông;  

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Ban nhân dân các ấp. 

  

- Trong thời gian qua từ ngày 24/6/2021 đến nay, tình hình dịch bệnh SASR - 

COV2 (Covid-19) trên địa bàn thành phố Sa Đéc diễn biến hết sức phức tạp, hiện tại 

chưa được kiểm soát, đặc biệt là Xí nghiệp may 6 thuộc Tổng Công ty may Hữu Nghị 

tọa lạc tại ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông có một số trường hợp F1, F2 liên quan đến 

các ca F0 trước đó trên địa bàn Thành phố. 

- Căn cứ vào tinh thần cuộc họp trực tuyến vào lúc 8 giờ ngày 28/6/2021 giữa 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 của Tỉnh với Ban chỉ đạo các Huyện, Thành 

phố trên địa bàn Tỉnh và ý kiến của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 

19 thành phố Sa Đéc. 

- Căn cứ tinh thần Công văn 291/UBND-THVX ngày 28/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông - Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đối với Cán bộ, Công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông không được tự ý ra khỏi địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp, trường hợp cần thiết phải báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 của xã (BCĐ). Không được tự ý vào khu vực có 

dịch, vùng dịch trên địa bàn thành phố Sa Đéc, các nơi trong Tỉnh khi không có 

nhiệm vụ và chưa có ý kiến của lãnh đạo địa phương. Không tổ chức liên hoan, tiệc 

tùng, hạn chế tham dự các buổi tiệc và thực hiện tốt theo tinh thần của chỉ thị số 15 

của Thủ tướng Chính phủ. (khuyến khích Cán bộ, Công chức, người hoạt động không 

chuyên trách sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao nên về nhà, hạn chế đi, lại 

ngoài cộng đồng khi không cần thiết)  

2. Tạm dừng các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội và Ban nhân dân ấp khi không cần thiết, những cuộc họp nào cần 

thiết tổ chức phải báo cáo BCĐ nắm và có ý kiến. 



3. Công an phối hợp cùng Quân sự xã tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở 

các tụ điểm tập trung đông người, nhắc nhở người dân mang khẩu trang nơi công 

cộng, các hàng quán, chợ, công ty, xí nghiệp trên địa bàn theo tinh thần Công văn 

291/UBND-THVX ngày 28/6/2021, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình 

không chấp hành. Tăng cường công tác quản lý về cư trú đối với những người từ địa 

phương khác đến để kiểm soát tốt nguồn lây dịch bệnh trên địa bàn. 

4. Trưởng Ban nhân dân các ấp và thành viên của các ấp tăng cường công tác 

nắm tình hình trong Nhân dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt thông 

điệp 5K của Bộ y tế, vận động Nhân thực hiện tốt theo tinh thần Công văn 

291/UBND-THVX ngày 28/6/2021, kịp thời phát hiện các trường hợp từ nơi khác 

đến địa phương để vận động đi khai báo ý tế theo quy định. Thường xuyên liên hệ 

mật thiết cùng các "Tổ nhân dân tự quản" để nắm tình hình trong Nhân dân, phối hợp 

củng cố các "Tổ nhân dân tự quản" yếu kém để hoạt động và phát huy tốt vai trò các 

tổ phòng, chống Covid - 19 cộng đồng. 

5. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của xã nâng 

cao vai trò trách nhiệm, phối hợp tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 

19 trên địa bàn. 

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận 

động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ y tế, tinh 

thần Công văn 291/UBND-THVX ngày 28/6/2021, hạn chế ra khỏi nhà khi không 

cần thiết, nâng cao vai trò trách nhiệm của các "Tổ nhân dân tự quản", vận động 

người dân chủ động khai báo y tế kịp thời, trung thực và thực hiện tốt việc theo dõi 

sức khỏe tại nhà, chấp hành các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh của chính quyền 

địa phương.  

7. Giao Công chức Văn phòng - Thống kê theo dõi việc chấp hành phòng, 

chống dịnh bệnh trên địa bàn xã và tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông, bố 

trí nước xác khuẩn, khẩu trang tại các điểm tiếp dân và trang bị bảo hộ y tế cho các 

thành viên BCĐ. 

Đề nghị tất cá Cán bộ, Công chức, người hoạt động không chuyên trách và các 

đơn vị có liên quan thực hiện tốt tinh thành công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy xã; 

- Hội đồng nhân dân xã; 

- Cán bộ, công chức, xã Tân Phú Đông; 

- Công an xã Tân Phú Đông; 

- Quân sự xã Tân Phú Đông;  

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Ban nhân dân các ấp; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Sơn 
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