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Kông Chro, ngày 13 tháng01 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng.
Thực hiện Công văn số 79/UBND-VHXH ngày 12/01/2021 của UBND
huyện Kông Chro về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của
Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày
05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid19; Văn bản số 233-CV/TU ngày 05/01/2021 của Tỉnh ủy về tổ chức Tết năm
2021; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia
Lai; Công văn số 31/UBND-VHXH ngày 06/01/2021 của UBND huyện về thực
hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên
địa bàn tỉnh vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
2. Tiếp tục thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 31/12/2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng,
chống Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ của
dịch bệnh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo
quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong
các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.
3. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn
tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại
nơi cộng cộng; xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; hạn
chế tập trung đông người.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin căn cứ vào hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Gia Lai hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn huyện hạn chế tổ chức các Lễ hội, các sự kiện tập trung đông
người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch
theo quy định.
5. Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn
đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan,
đơn vị, khu dân cư, trường học, doanh nghiệp, nhà máy, các phòng, khoa của
Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã, thị trấn,…. Xử lý theo thẩm quyền

hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trách
nhiệm của người đứng đầu để xảy ra vi phạm.
6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện tiếp tục
công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân tự giác
chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện..Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
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