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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố: Đông Giang, Tây Giang, Nam 

Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà 

My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, 

Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ. 

 

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết 

sức phức tạp, số ca bệnh dương tính tăng nhanh, số ca nghi nhiễm (F1) phải 

cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm rất nhiều, đe dọa nghiêm trọng đến tính 

mạng, sức khỏe của nhân dân. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện đồng 

bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp bách. Hầu hết 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm các quy định, 

hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vẫn còn một số 

người chấp hành chưa nghiêm, còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống 

dịch, cụ thể như: không đeo khẩu trang khi ra đường, tập trung đông người tại 

các quán cà phê vào buổi sáng, chưa đảm bảo khoảng cách tối thiểu… Để thực 

hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Tỉnh ủy; Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố nêu trên: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, nhất là 

Công văn số 2981-CV/TU ngày 27/7/2020 của Tỉnh ủy, Công văn số 

4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 và Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 

28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những trường 

hợp vi phạm, chưa thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương mình; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp bách của cấp có thẩm quyển. 

V/v chấn chỉnh những biểu hiện 

chủ quan, lơ là trong phòng, 

chống dịch Covid-19 
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3. Phát huy hơn nữa tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, 

viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 cấp bách hiện nay. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

     
      

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- CVP, PCVP Võ Văn Viên;  

- Lưu: VT, NC, KGVX. 
D:\Dropbox\UBND\2020\Cong van\Chan chinh mot so bieu hien 

chu quan trong phong, chong dich Covid.doc 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

 
Trần Văn Tân 
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