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 V/v triển khai thực hiện Kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ tại Thông 

báo số 86/TB-VPCP về phòng, 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Yên Mô, ngày         tháng      năm 2020 

 
 

Kính gửi:     

    - Các phòng: Y tế, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa- Thông Tin,  

      Kinh tế và Hạ tầng; 

- Đài truyền thanh huyện; 

    - Trung tâm Y tế huyện; 

    - Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

    - Công an huyện; 

            - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 153/UBND-VP6 ngày 09/03/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

Thông báo số 86/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các phòng: Y tế, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa- Thông Tin, Kinh tế và Hạ tầng; 

Đài truyền thanh huyện; Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện những nội dung Kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo trên (gửi kèm Công văn này); những vấn đề 

vượt thẩm quyền cần tham mưu, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định kịp thời. 

2. UBND các xã, thị trấn huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân 

tập trung phòng chống dịch bệnh. Quán triệt và nâng cao trách nhiệm của Tổ trưởng 

tổ dân phố, Trưởng thôn, xóm trong việc tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch tại 

địa bàn, nhất là việc rà soát, theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của nhân dân và 

phát hiện sớm các trường hợp đi về từ vùng dịch/đi qua vùng dịch (đặc biệt là các 

nước có dịch bệnh) hoặc nghi nhiễm bệnh dịch để báo cáo và tổ chức thực hiện kịp 

thời các biện pháp cách ly, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan rộng.  

3. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nội dung 

Công văn này và báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (gửi qua Phòng Y tế để tổng 

hợp, báo cáo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực HU; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viện BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 
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Vũ Trọng Thứ 
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