
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:          /UBND-VP 

V/v chỉ đạo cán bộ, công chức người 

lao động chấp hành nghiêm công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2021 

 

                    Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Công văn số 12460/UBND-VP ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện Công văn số 1550-CV/TU của Tỉnh 

ủy về việc chỉ đạo cán bộ, công chức người lao động chấp hành nghiêm công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến 

như sau: 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức quán 

triệt, hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh và của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc một số nội 

dung sau: 

1. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị 

mình gương mẫu chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch; tuyên truyền, 

vận động gia đình, người thân, Nhân dân nơi cư trú cùng thực hiện tốt các quy 

định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

2. Từng cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

Covid-19; hạn chế tối đa các cuộc họp, hội nghị không cần thiết; sắp xếp, bố trí 

cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị mình làm việc phù hợp, đảm bảo thực hiện 

nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. Đồng thời rà soát các nhiệm vụ, công việc của từng cơ quan, đơn vị để tập 

trung thực hiện, hoàn thành đúng kế hoạch năm 2021. 

3. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị 

của mình phát huy tính thần trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện và giám sát 

việc thực hiện phòng, chống dịch tại tổ dân cư, nơi cư trú để phản ánh với các cơ 

quan chức năng kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót trong công tác 

phòng, chống dịch./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu VT-TH.  
Q:CV2021\210 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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