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Số:        /UBND-YT 

V/v thực hiện phương châm 

lấy xã, phường, thị trấn là 

“pháo đài”, người dân là 

“chiến sỹ”. 

 

Quan Sơn, ngày     tháng 9 năm 2021 

 
 

Kính gửi : Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

 

Thực hiện Công văn số: 14126/UBND-VX ngày 13/9/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 8/9/2021 

của Bộ Y tế. Để bảo vệ thành quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, 

tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là 

trên hết, trước hết, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19; trong đó đặc biệt lưu ý một số nội dung sau đây: 

Khẩn trương chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, sâu sắc, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp phòng, chống dịch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi người 

theo phương châm lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến 

sỹ” (nhiệm vụ cụ thể của “pháo đài” và “chiến sỹ” được quy định tại các Công 

điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 và 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ), trong đó cần lưu ý: 

1. Để mỗi xã, thị trấn là “pháo đài” trong công tác phòng chống dịch 

thì phải tổ chức thực hiện đảm bảo một số nội dung cơ bản sau: 

- Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách 

nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Bảo đảm lãnh đạo, 

chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả.  

- Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch do đồng chí Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đứng đầu, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, ban hành quy chế hoạt động; phân công ứng trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp 

nhận, xử lý, báo cáo theo thẩm quyền mọi vấn đề liên quan phòng, chống dịch 

trên địa bàn. 

- Đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn, bảo đảm 

người dân được tiếp cận nhanh nhất, ở mọi lúc, mọi nơi; Khi xuất hiện dịch 

bệnh phải phân loại F0 ngay tại xã, thị trấn để bảo đảm hỗ trợ, chăm sóc, quản lý 
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phù hợp, hiệu quả; bố trí sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời tiếp nhận, 

sơ cứu, cấp cứu, chuyển bệnh nhân diễn biến nặng lên điều trị tại các tuyến trên. 

- Cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến 

người dân, gia đình trong khu vực tăng cường giãn cách xã hội, nhất là nhóm 

người yếu thế, dễ bị tổn thương; huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh 

thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, không để bất cứ người dân nào 

thiếu ăn, thiếu mặc. 

- Huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát 

huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các đoàn thể xã hội, tổ chức tôn giáo, các tổ 

chức khác và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch, nhất là 

vận động, hướng dẫn, giải thích, thuyết phục và yêu cầu người dân chấp hành 

nghiêm việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Bảo đảm an dân, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. 

2. Mỗi người dân là một “chiến sỹ”: Mỗi người dân phải tuyệt đối tuân 

thủ quy định phòng, chống dịch, không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, cách ly 

người với người, nhà với nhà, xã với xã (trong trường hợp giãn cách xã hội). 

Người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch. Sự tham 

gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành 

công trong phòng, chống dịch. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của 

mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. 

Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. 

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

có liên quan và UBND các xã, thị trấn, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, 

khẩn trương triển khai thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện 

số 1356/CĐBYT ngày 08/9/2021; báo cáo Chủ tịch UBND huyện những vấn đề 

vượt thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PC Covid-19 huyện; 

- Các thành viên TTCH PC Covid-19 huyện 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Chu Đình Trọng 
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