
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH Ia H’Drai, ngày        tháng        năm 2021           

Về việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 

19 tháng 02 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

Kính gửi:  

       - Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 

         - Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 709/UBND-KTTH ngày 02 tháng 3 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 

đán Tân Sửu năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã theo 

chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý: 

- Quán triệt và kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, tuyệt đối không chủ quan 

với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, tình 

huống, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 

01 năm 2021; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các 

lĩnh vực, địa bàn, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các 

cấp. 

- Tập trung khoanh vùng nhanh nhất các ổ dịch, truy vết thần tốc, xác định 

các ca nghi nhiễm, xét nghiệm trên diện rộng; quản lý chặt chẽ các khu cách ly, 

phong tỏa, không để lây nhiễm chéo; kịp thời tổ chức giãn cách xã hội khi phát 

hiện ca nhiễm mới với phạm vi phù hợp; tăng cường khai báo y tế tại các cơ sở lưu 

trú; thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công 

cộng; dập triệt để các ổ dịch trong thời gian sớm nhất. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai sản xuất vụ 

Đông Xuân theo chỉ đạo, hướng dẫn khung thời vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, bảo đảm người dân có 

chỗ ở ổn định trước mùa bão lũ tới. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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