
     

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  2060  /UBND-VX 
V/v tăng cường công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

Tuy Phong, ngày 11 tháng 8 năm 2022 

   

Kính gửi: 

- Mặt trận và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 3052/SYT-NV ngày 05/8/2022 của Sở Y tế về tăng 

cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung theo Kế 

hoạch số 133/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết 

số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tuy Phong. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về tiêm vắc xin, lợi 

ích, hiệu quả của vắc xin; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch “2K (khẩu 

trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các 

biện pháp khác”. 

3. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc 

việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc, nơi tập trung đông người, các khu vực công 

cộng và tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế; thực hiện các biện pháp đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 

đối với các cuộc họp, hội nghị, tổ chức tập trung đông người (đảm bảo việc đeo khẩu 

trang, bố trí dung dịch sát khuẩn). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực  uyện ủy; 

- Thường trực  ĐND huyện; 

- Chủ tịch,  CT/  ND huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Chánh, PVP/ Đ    huyện; 

- Lưu: VT, VX. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Trực 
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