
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:             /UBND-VP 
 

V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Yên Mô, ngày         tháng 4 năm  2020 

 

   

Kính gửi:  

    - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

    - Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp 

Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020 về phòng, chống dịch Covid-19; UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

 1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm 

việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đến hết 

ngày 22/4/2020. 

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

BTV Huyện ủy và UBND huyện đã ban hành về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Đối với các văn bản có giới hạn thời gian đến ngày 15/4/2020 thì tiếp 

tục thực hiện đến hết ngày 22/4/2020. 
 

 UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên./. 
   

Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trung tâm một cửa liên thông huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Vũ Trọng Thứ 
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