ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÂY SƠN
Số:420 /UBND-VHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phường Tây Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện các biện pháp cấp
bách để phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn.

Kính gửi:
-Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh;
-Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn;
-Các Tổ dân phố;
-Các hộ kinh doanh;
-Hộ gia đình, công dân trên địa bàn phường.
Thực hiện Văn bản số 999/UBND-VP, ngày 22/7/2021 V/v thực hiện một số
biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của UBND thị xã An Khê.
Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Đảng ủy phường triển khai thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường. UBND
phường tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:
I.NỘI DUNG THỰC HIỆN
Nâng mức cảnh báo cao nhất trong phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện
nghiêm các quy định sau kể từ 17h00 phút, ngày 22/7/2021 để phòng, chống dịch
Covid-19 cho đến khi có thông báo mới:
1.Tiếp tục tạm dừng hoạt động các quán bar/pub, karaoke, các dịch vụ
massage xông hơi;
2.Tạm dừng thêm một số hoạt động và dịch vụ chưa thiết yếu trên địa bàn gồm:
-Dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện, các loại hình lễ hội;
-Các điểm kinh doanh cung cấp trò chơi điện tử, game online, các đại lý
internet, rạp chiếu phim; các cơ sở thẩm mỹ, Spa;
-Các điểm tập luyện các môn thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời; sân
bóng; câu lạc bộ thể dục thể thao, các phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ
bida, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ sức khỏe;
3.Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, các loại hình
kinh doanh ăn uống vỉa hè chỉ được bán mang đi, không phục vụ tại chỗ, nếu vi
phạm bị xử lý nghiêm và dừng hoạt động;
4.Tiếp tục dừng tổ chức các tiệc cưới, chính quyền địa phương khuyến cáo
các gia đình lùi thời gian tổ chức tiệc cưới sau dịch. Việc tổ chức tang lễ gọn nhẹ,
không kéo dài thời gian, đảm bảo yêu cầu 5K và các nguyên tắc phòng, chống dịch
bệnh theo quy định.
5.Tiếp tục tạm dừng các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người tại
các cơ sở tôn giáo, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; khuyến khích
thực hiện các nghi lễ theo hình thức trực tuyến;
6.Khuyến khích người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết;
thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, các quy định phòng chống dịch.

II.NHIỆM VỤ CHUNG
1.Đối với Tổ trưởng Tổ dân phố, báo cáo cụ thể với Chi bộ để Chi bộ chỉ
đạo triển khai thực hiện, chủ động phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận, các
Chi hội trưởng triển khai thực hiện ngay.
2.Đối với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường triển khai để Tổ
phụ trách địa bàn thực hiện công tác phòng, chống dịch tham gia nhắc nhở các hộ
kinh doanh chấp hành theo nội dung của văn bản này, giám sát chặt chẽ các trường
hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà và tình hình công dân đi về từ vùng nghi có
dịch hoặc có dịch, kịp thời phản ánh để Ban chỉ đạo phường triển khai các biện
pháp phòng, chống phù hợp.
3.Đối với UBND phường: triển khai cho công chức chuyên môn phụ trách
địa bàn Tổ dân phố chủ động liên hệ với Tổ dân phố tham gia triển khai thực hiện
nhiệm vụ cùng với Tổ dân phố.
4.Lực lượng công an, Ban bảo vệ dân phố, Ban chỉ huy quân sự phường
triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công, phối hợp cùng với Tổ dân phố nhắc
nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Trường hợp các đơn vị, hộ kinh doanh, cá nhân, công dân không chấp hành
hoặc chấp hành chưa nghiêm túc đề nghị thông tin ngay cho UBND phường để chỉ
đạo lực lượng tiếp cận, xử lý vi phạm theo quy định.
III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI THƯỜNG TRỰC UB MTTQ, CÁC
ĐOÀN THỂ PHƯỜNG
Phối hợp triển khai cho Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng chủ
động phối hợp với Tổ dân phố tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân
thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế, phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là
các trường hợp đi-về từ vùng dịch hoặc nghi ngờ đi-về từ vùng dịch.
Tập trung nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến tâm lý của người dân trên
địa bàn, vận động người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch với
phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh
giác, tự mình phòng ngừa dịch bệnh.
Phối hợp nắm thông tin và phản hồi những trường hợp gặp khó khăn đột
xuất do đau ốm … để kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ.
Đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, công chức phường, các ngành,
cơ quan, đơn vị liên quan và Tổ dân phố khẩn trương triển khai thực hiện, nhân dân
trên địa bàn chấp hành./.
Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-TT Đảng ủy, HĐND (b/c);
-TT UB MTTQ, Trưởng các Đoàn thể (p/h);
-UBND phường (t/h)
-07 Chi bộ, Tổ dân phố;
-Lưu VP, VHXH phường.
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