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HUYỆN ĐỨC THỌ                   

 

Số: 1269/UBND-YT 
V/v triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch covid-19 

theo hướng dẫn của BCĐ Quốc 

gia PCD Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày 10 tháng 6 năm 2020 

 
 

 

  

      Kính gửi:   

- Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện công văn số 3446/UBND-VX1 ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng 

dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid- 19. 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành các Quyết 

định: Số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, 

chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình; số 2232/QĐ-

BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-

19 tại lễ tang; số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc ban hành Hướng dẫn 

xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-

CoV-2 tại cộng đồng; số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc ban hành 

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu 

chung cư; số 2235/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc ban hành Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương 

mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (các Quyết định gửi kèm Công văn này) 

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Các  đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị, địa phương, chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống, 

dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản 

ánh về UBND huyện qua Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện (co quan 

thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện) để phối hợp giải quyết.  

Phòng Y tế, trung tâm Y tế huyện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa 

phương thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (B/c); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Chánh, PVP Cấp ủy - CQ huyện; 

- Lưu: VT, VT. 
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