
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

   XÃ CHƯ ĐANG YA   
 

Số:118/UBND-VX                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Chư Đang Ya, ngày 22  tháng  8  năm 2021                               
V/v hướng dẫn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cơ quan, đơn vị 

 

 

 

                                         Kính gửi:  

      - UBMTTQVN xã; 

- Các Hội, đoàn thể xã; 

- Các Ban HĐND xã; 

      - Cán bộ, công chức xã; 

- Thôn trưởng các thôn, làng. 

             

Thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về 

“Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị”;  

Theo Công văn số 294/CV-BCĐ ngày 20/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai 

về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị;  

Thực hiện Công văn số 3390/UBND-VP của UBND huyện Chư Păh ngày 

22/8/2021 về việc Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị 

Uỷ ban nhân dân xã có ý kiến như sau: 

1. Các ban ngành, đoàn thể, đơn vị y tế, trường học: tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị 

theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản nêu trên và tình hình thực tế tại địa 

phương, đơn vị. 

2. Giao Y tế xã phối hợp cùng Văn phòng – Thống kê làm đầu mối chủ 

động phổ biến, hướng dẫn cho ban ngành, đoàn thể, các đơn vị trường học tổ 

chức triển khai thực hiện hướng dẫn nêu trên. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kịp thời 

báo cáo về UBND xã, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của xã, UBND huyện 

để theo dõi, chỉ đạo. 

3. Công chức Văn hóa xã hội phụ trách Đài truyền thanh  tăng cường công 

tác thông tin, truyền thông, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch tại 

Hướng dẫn nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân trên địa bàn xã biết, thực hiện. 

Yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị trường học, y tế, trưởng thôn 

các thôn làng triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VP, VX. 

 

 

 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nội 
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