
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

Số:                /UBND-VX 

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19, quán 

triệt thực hiện phương châm lấy xã, 

phường, thị trấn là "pháo đài", người 

dân là "chiến sỹ"  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Sơn Dương, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

                                       Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

3362/UBND-KGVX ngày 11/9/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19, quán triệt thực hiện phương châm lấy xã, phường, 

thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sỹ".   

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

1. Khẩn trương chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch đến cán bộ công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện, theo phương châm lấy xã, phường, 

thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sỹ" quy định tại Công điện số 1099/CĐ-

TTg ngày 22/8/2021, Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế (gửi kèm 

theo văn bản này); thông điệp 5T của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

huyện tại văn bản này.  

2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19; 

Quy chế hoạt động; phân công ứng trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý 

thông tin theo đúng quy định tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua 

phòng Y tế) trước ngày 14/9/2021, phòng Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế) trước ngày 15/9/2021.  

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống 

dịch; tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân trên địa bàn toàn huyện tải và cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử 

(SSKĐT) trên thiết bị di động Smartphone để thuận tiện cho việc quản lý sức 

khỏe và thông tin tiêm chủng vắc xin của người dân.  

Giao phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng 

sổ SKĐT và khai báo y tế điện tử theo quy định.  

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động cập nhật thông tin về tình hình 



dịch và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống 

dịch để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố để kịp thời 

phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém bảo đảm theo 

phương châm mỗi xã, thị trấn thật sự là một "pháo đài", mỗi người dân thật sự là 

một "chiến sỹ", thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" sẵn sàng cho các tình 

huống dịch bệnh có thể xảy ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX; 

- Lưu: VT, YT, (           b). 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

Giang Tuấn Anh 
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