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Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 249/UBND-VP2 ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện kết luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 8/2021, 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND 

các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi quản lý, tập trung, 

nghiêm túc triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn thành phố, trong đó thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Tiếp tục tập trung cao, ưu tiên các nguồn lực cho hoạt động phòng, 

chống dịch Covid-19, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch. 

Công tác chỉ đạo cần quyết liệt, tập trung cao hơn nữa, bảo đảm thống nhất giữa 

các cấp, các ngành, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng. Chủ động 

hoàn thiện các kịch bản, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời sinh phẩm, vật tư, trang thiết 

bị y tế để ứng phó với các tình huống mới, phức tạp hơn. Thực hiện tiêm vắc-xin 

kịp thời, đúng kế hoạch, đúng đối tượng.  

Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu 

quả, sát thực tế, xử lý tốt các tình huống phát sinh; chủ động việc chuẩn bị 

trang thiết bị, vật tư, nhân lực cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”, không 

trông chờ, ỷ lại; khắc phục ngay các hạn chế, bất cập, rút kinh nghiệm, đề ra 

các giải pháp hữu hiệu để nhanh chóng thích ứng với diễn biến mới của dịch 

bệnh; chuẩn bị kỹ lưỡng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ việc cách ly, quản lý tốt 

người dân trở về từ vùng dịch; kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào thành phố. Chủ 

động tổng kết, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện phương án tổng thể về phòng, 

chống dịch. Tiếp tục động viên các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức 

chính trị - xã hội, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tích cực, chủ động 

tham gia phòng, chống dịch. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc, chương 

trình hành động, chương trình công tác. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ 

niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, các sự kiện quan trọng khác 

phù hợp với tình hình dịch bệnh. 
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3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh 

chuyển đổi số. Tiếp tục nghiên cứu và có các biện pháp phù hợp để duy trì, thúc 

đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố. Tăng cường thu 

hút đầu tư, quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình để tăng 

giá, trục lợi.  

4. Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là 

về lương thực, thực phẩm, y tế. Thực hiện tốt các hình thức hỗ trợ người dân bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, kịp thời. Tăng 

cường các hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật, tư vấn, hướng dẫn 

nâng cao sức khỏe cộng đồng … thông qua các phương tiện truyền thông để 

cải thiện đời sống tinh thần cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh. Tăng 

cường công tác phòng, chống thiên tai, mưa lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

các sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, chuẩn bị cho 

năm học mới 2021 - 2022. Đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện; củng cố 

niềm tin, xây dựng quyết tâm; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, 

giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế, 

đảm bảo ổn định xã hội. 

5. Thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm “Kỷ luật, kỷ cương, đẩy 

mạnh cải cách hành chính”. Tiếp tục đẩy mạnh và chỉ đạo sát sao, quyết liệt 

công tác phòng, chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác; đặc biệt lưu 

ý công tác phòng, chống tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối 

sống… Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình hiện nay; 

nắm chắc dư luận, từ đó tuyên truyền, vận động, định hướng thông tin, truyền 

thông, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời và bám sát thực tế, nhất là về 

công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

Chủ động đấu tranh, xử lý, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, các 

thông tin sai trái, sai sự thật; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy;                   (để b/c) 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Hoàng Mạnh Hùng 
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