ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH ĐÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 75 /UBND - CS

Quỳnh Đôi, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v tiếp tục triển khai thực hiện
Nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:
- Các ngành, đoàn thể, đơn vị;
- Các ông, bà trưởng thôn;
- Trạm y tế.
Thực hiện công văn số 829/UBND.YT ngày 17/4/2020 của UBND huyện
Quỳnh Lưu về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ. UBND xã đề nghị các đoàn thể, các ngành, đơn vị, trạm
y tế và các ông bà trưởng thôn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa
bàn, UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể và các trưởng thôn, toàn thể nhân dân
thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm các nội dung, yêu cầu Thực hiện
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản
của tỉnh, huyện về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid19 đến hết ngày 22/4/2020.
2. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các địa điểm.
3. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các ốt quán, các hoạt động văn
hóa, thể thao vi phạm quy định chung. Kiên quyết đóng cửa các cơ sở kinh doanh,
các ốt quán thuộc nhóm kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu tại các thôn, dọc
tuyến đường giao thông và chợ. Xử lý theo quy định hiện hành đối với các trường
hợp cố tình vi phạm như: không đeo khẩu trang, tập trung đông người; thông tin
sai sự thật về tình hình dịch bệnh; không chấp hành các quy định về phòng, chống
dịch bệnh.
4. UBND xã sẽ bố trí phân công cán bộ làm việc trực tiếp, làm việc tại nhà
hợp lý đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ. Tập

trung công tác phòng, chống dịch quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế, đảm bảo an
sinh xã hội và đời sống của nhân dân.
Đề nghị các ngành, đoàn thể, đơn vị , trạm y tế và các ông bà trưởng thôn,
toàn thể nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên. Kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo
để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19./.
Nơi nhận:
- Các ngành, đoàn thể;
- Các đơn vị, trạm y tế;.
- Các trưởng thôn;.
- Lưu VPUB - CS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quang Tuấn

