
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VP  Bắc Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v thực hiện Thông báo số 

238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của 

Văn phòng Chính phủ về phòng 

chống dịch COVID-19 

 

Kính gửi:     
 

 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 2824/VP-KGVX ngày 14/7/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 

của Văn phòng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, UBND huyện yêu cầu 

các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung 

sau:  

1. Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, không chủ quan lơ là công tác phòng, 

chống dịch; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 

738/UBND-KGVX ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 

219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch, kịp thời xử 

lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; bảo đảm việc duy trì năng lực và sự sẵn 

sàng đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh; hướng dẫn 

quy trình chuẩn và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực để sẵn sàng đáp ứng với các 

tình huống dịch bệnh xảy ra trong thời gian tiếp theo.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện tiếp tục thực hiện thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống 

dịch, lưu ý tăng cường thông tin, tuyên truyền về các thành quả trong phòng, chống 

dịch, bệnh để người dân yên tâm; phối hợp với các ngành chức năng phát hiện và 

ngăn chặn kịp thời các thông tin không đúng về dịch bệnh, gây hoang mang cho 

người dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Trần Huy 
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