
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số:  1419  /UBND -YT 
V/v thông tin về tình hình dịch 

bệnh và kiểm soát dịch bệnh xâm 

nhập vào cơ quan, đơn vị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Đức Thọ, ngày  08 tháng 6  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số: 3466/UBND-VX ngày 07 tháng 6 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  thông tin về tình hình dịch bệnh và kiểm soát dịch 

bệnh xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, để có thông tin kịp thời, chính thống cho các 

cơ quan truyền thông, báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

huyện; Nhằm duy trì hoạt động và kiểm soát tốt dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan, 

đơn vị. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: 

 1. Giao Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho 

Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn huyện 2 lần/ngày vào khung thời gian trước 10h 30 phút và trước 17h 

hằng ngày.  

 2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

chủ động rà soát, nắm chắc cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đơn vị 

mình có tiếp xúc với các đối tượng được cơ quan y tế xác định là F2, F3... trong 

một chuỗi nhiễm để sắp xếp, bố trí phương án làm việc hợp lý, đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thường trực BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Hoàng Xuân Hùng 
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