
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ MINH SƠN 

 

Số:          /CV-UBND 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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  Kính gửi: 

    - Trạm Y tế xã; 

    - Các ngành đoàn thể xã; 

    - Công an xã; 

    - Các thôn. 
  

Thực hiện Công văn số 1029/UBND-VP ngày 27/7/2021 của Văn phòng 

UBND huyện Hữu Lũng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-

19,  

UBND xã Minh Sơn yêu cầu các cơ quan: Trạm Y tế xã; Các ngành đoàn 

thể  xã; Công an xã; Các thôn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung 

như sau: 

1. Các thôn 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện 

nghiêm các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Tăng cường quản lý, giám sát công dân tại cộng đồng, đặc biệt là người từ 

vùng dịch trở về, người về địa phương bằng hình thức tự do, không qua giao nhận 

chính thức. 

2. Trạm Y tế xã, Công an xã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục làm 

tốt công tác tiếp nhận bệnh nhân F0 từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương bảo đảm 

an toàn và đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ khác 

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Các ngành đoàn thể xã trên cơ sở văn bản của xã và ngành dọc phối hợp 

tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, nhân dân trong công tác phòng và chống dịch 

covid-19. 

UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các thành viên BCĐ xã; 

- Lưu: VP..    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

 

  

   

Lê Tiến Dũng 
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