
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:           /UBND- YT 
       

V/v thực hiện các biện pháp thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trong tình hình mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Yên Mô, ngày          tháng     năm 2022 

 
 

 

 

 

 
   

Kính gửi:     

             - Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

             - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 83/BCĐ-VP6, ngày 19/4/2022 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện các biện 

pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình 

hình mới;  

UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và lĩnh vực được phân công quản 

lý/phụ trách, chủ động tổ chức thông tin tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, triển 

khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 83/BCĐ-VP6, ngày 19/4/2022 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện 

các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

trong tình hình mới; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. 

Giao UBND các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan thông báo nội dung Công văn số 83/BCĐ-VP6, ngày 19/4/2022 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình tới các cơ sở tôn giáo tín 

ngưỡng, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ 

(trên địa bàn quản lý) và nhân dân để áp dụng thực hiện; thường xuyên đánh giá 

cấp độ dịch của địa phương gửi về UBND huyện qua Phòng Y tế. 

(Gửi kèm theo Công văn số 83/BCĐ-VP6, ngày 19/4/2022 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Các thành viên Tổ công tác 

  PCD COVID-19 huyện 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PYT. 

         ĐT_YT (87) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

  An Đôn Nghĩa 
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