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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          

Về việc triển khai phòng, 

chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới 

Ia H’Drai, ngày       tháng 02  năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:    
 

- Các Phòng, ban ngành, đơn vị trên địa bàn huyện1; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 Thực hiện Công văn số 577/UBND-KGVX ngày 12/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, 

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Về việc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ 

 Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan căn cứ quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế 

độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 16/NQ-CP 

ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và quy định về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi 

dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021 

theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ khẩn 

trương triển khai thực hiện.  

2. Về việc tiếp tục phối hợp phòng chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới 

- Thủ trưởng các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân 

các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện. 

- Ủy ban nhân dân các xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị 

có liên quan tiến hành sàng lọc, tổ chức cách ly đối với những công dân từ các 

vùng có dịch trở về địa phương theo quy định. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm  Y tế và các đơn vị có liên quan 

đảm bảo vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung; 

đảm bảo địa điểm, lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý 

môi trường, khoanh vùng, dập dịch  

- Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã và 

các đơn vị có liên quan trong công tác truy vết, khử khuẩn môi trường, chốt phòng 

dịch trên địa bàn huyện; xét nghiệm kịp thời các trường hợp nghi nhiễm. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

                                           
1 Kể cả các đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện. 



 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

 - Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- Lưu:VT- LT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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