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Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND 

ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách 

xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

2. Các phòng, ban, ngành huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các xã, thị trấn để thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chú ý bảo đảm nguồn vật tư, trang thiết bị, nhân lực 

y tế, nhất là đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế; bảo đảm an ninh, an toàn, 

an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, không để 

bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu. 

3. Trưởng Công an huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y 

tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đảm bảo 

tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nắm chắc tình hình người ngoài địa 

phương về cư trú trên địa bàn huyện để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 phù hợp. Tăng cường công tác tuần tra xử lý tội phạm, kiểm tra 

việc chấp hành quy định về giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4. Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp các cơ quan chức năng tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ổn định thị trường, bảo đảm cung ứng kịp 

thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân; kịp 

thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ tích trữ, tăng giá,… 

5. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Lãnh đạo Phòng Y tế kiểm tra, hướng dẫn, 
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hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xưởng may gia công 

xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kịp 

thời triển khai phương án xử lý hiệu quả khi có tình huống nhiễm bệnh trong đơn 

vị, nếu có đủ điều kiện thì thực hiện phương án sắp xếp, bố trí cho người lao động 

ăn, nghỉ, sản xuất tại đơn vị. 

 Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện 

tốt công tác an sinh xã hội, nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do 

dịch COVID-19, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người 

mất công ăn việc làm do dịch bệnh. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp các 

nguồn hỗ trợ, định kỳ hằng ngày báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện (Trung tâm Y tế huyện) và Ủy ban nhân dân huyện. 

6. Trưởng Phòng Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tham mưu bố trí kinh phí, đảm bảo đáp ứng kịp thời công tác phòng, 

chống dịch. 

7. Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao huyện tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19; phổ biến rộng rãi Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trên các phương tiện thông tin, tuyên 

truyền, nhất là trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn; phối hợp Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn tuyên truyền lưu động tại các ấp, khóm ít nhất 02 lần/ngày cho 

đến khi có thông báo mới. 

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, triệt để 

ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. Quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn, 

không để bỏ sót đối tượng; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các 

trường hợp cách ly tại nhà (F2), không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kiên 

quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định; đồng thời, 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu để xảy ra trường hợp 

F2 không được quản lý chặt chẽ và không kịp thời phát hiện các trường hợp người 

ngoài địa phương về địa bàn nhưng chưa được khai báo y tế và test nhanh theo 

quy định. 



3 

 

 

 

 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm tinh thần Công văn này. Quá trình thực hiện 

có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, 

chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND huyện; 

- CT và các PCT.UBND huyện; 

- BLĐVP; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lê Thanh Bình 
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