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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

Số:          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Ngọc Hồi, ngày       tháng    năm           . 

 
V/v Tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (Covid-

19) gây ra 

 

Kính gửi:  

 

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 iện nay t nh h nh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona 

 Covid – 1   gây ra di n bi n ph c t p  Thời gian qua một số cơ quan, đơn vị, U N  

các xã, thị trấn đã th c hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh  tuy nhiên còn 

một số cơ quan, đơn vị chưa th c hiện tốt  

Để ti p tục chủ động phòng, chống nhằm giám sát chặt chẽ, ngăn chặn dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-1  xâm nhập vào huyện Ng c   i, U N  

huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn:  

- Ti p tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh 

giác, không lơ là, chủ quan; ti p tục khẩn trương tích c c tổ ch c triển khai th c hiện 

công tác phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đ o của Trung ương, đặc biệt là ý 

ki n chỉ đ o của Thủ tướng Chính phủ t i cuộc h p Thường tr c Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19
1
, các  ộ, ngành liên quan, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Thường tr c  uyện ủy, U N  huyện.  

-  uán triệt đ n cán bộ, công ch c, người lao động t i cơ quan, đơn vị th c 

hiện đeo khẩu trang t i nơi công cộng, t i nơi làm việc  rửa tay sát khuẩn  tránh tụ tập 

đông người nhằm h n ch  t nh tr ng lây lan  

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Căn c  ch c năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đề nghị và hướng dẫn 

Nhân dân đeo khẩu trang phù hợp t i nơi công cộng, trên các phương tiện giao 

thông  . 

- Phối hợp với ngành Y t  tăng cường tiêu độc, khử trùng t i các địa điểm tập 

trung đông người nhất là b n xe, chợ,…Th c hiện các biện pháp phòng chống dịch 

theo quy định  
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-   n ch  tổ ch c các cuộc h p, hội nghị tập trung đông người tham gia  trừ 

trường hợp thật cần thi t  để phòng, chống dịch bệnh  

-  ố trí khu v c rửa tay sát khuẩn cho công dân trước khi đ n cơ quan, đơn vị 

liên hệ, giải quy t công việc  

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương nghiêm túc triển khai th c hiện /  

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Thường tr c  uyện ủy  b/c   
- Thường tr c  ĐN  huyện(b/c); 

- Ủy ban MTT  Việt Nam  huyện; 

-  an Tuyên giáo  uyện ủy  
- Chủ tịch, các PCT U N  huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, T   
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Châu Ngọc Lân 
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