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BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /BDT-VP 
 

Về việc triển khai thực hiện Công 

văn số 2039/UBND-KGVX ngày 

13/5/2021 của UBND tỉnh Phú Yên 
 

 

Phú Yên, ngày        tháng  5  năm 2021 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, công chức,  

người lao động thuộc Ban Dân tộc 

 

 Thực hiện Công văn số 2039/UBND-KGVX ngày 13/5/2021 của UBND 

Tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08/5/2021 của 

Văn phòng Chính phủ. 

 Cùng với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung cao độ 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

về phòng chống dịch Covid-19. Ban Dân tộc yêu cầu toàn thể công chức, người 

lao động thuộc Ban thực hiện các nội dung sau: 

 1. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, chỉ đạo, điều hành quản lý 

của Lãnh đạo Ban và huy động sự tham gia của toàn thể đảng viên, công chức, 

người lao động vào cuộc, chủ động phát huy nội lực với tinh thần: “Phòng” là cơ 

bản, chiến lược lâu dài, quyết định; “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh 

chóng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; chuyển từ trạng thái phòng 

ngự là chủ yếu sang trạng thái kết hợp hài hòa, hợp lý giữa phòng ngự và tấn 

công, trong đó lấy tấn công là chủ yếu, quan trọng; tăng cường ứng dụng công 

nghệ để giám sát, kiểm tra; thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa tích 

cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh 

chóng ổn định tình hình” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

 2. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

đã đề ra, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của 

Tỉnh ủy và UBND tỉnh (tại các văn bản: Số 1739/UBND-KGVX ngày 

26/4/2021, số 1832/UBND-KGVX ngày 29/4/2021; số 1868/UBND-KGVX 

ngày 03/5/2021; số 1929/UBND-KGVX ngày 07/5/2021; số 1935/UBND-

KGVX ngày 09/5/2021). 

 3. Đề nghị toàn thể công chức và người lao động cơ quan thực hiện khai 

báo y tế điện tử, cài đặt và sử dụng phần mềm truy vết Bluezone. Tuyên truyền, 

vận động người thân thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và sử dụng phần 

mềm truy vết Bluezone thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc quét mã QR Code để khai báo y tế được nhanh chóng, thuận lợi. 



 4. Tổ phòng, chống dịch Covid-19 của Ban thực hiện tốt việc nắm bắt tình 

hình sức khỏe của từng công chức, người lao động thuộc Ban; các yếu tố dịch tể 

khi đi công tác hoặc tham gia nghỉ phép, nghỉ dưỡng, hay đi du lịch … trở về cơ 

quan. Phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác 

khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định. Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết F1,F2 khi có ca bệnh 

liên quan ở cơ quan. Thủ trưởng cơ quan nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch. 

 5. Công chức, người lao động chịu trách nhiệm về việc để bản thân lây 

nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, xử lý 

nghiêm công chức, người lao động vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. 

 Đề nghị các phòng chuyên môn, công chức, người lao động thuộc Ban  

nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này. 

 

 Nơi nhận:       KT. TRƯỞNG BAN 

- Như trên;       PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Lãnh đạo Ban;       
- Lưu: VT, VP. 

 

 

        

 Lê Thị Thanh Bích  
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