
UBND HUYỆN YÊN KHÁNH 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:         /BCĐ 
 

V/v triển khai một số nội dung phòng, 

chống dịch Covid-19 

Yên Khánh, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 57/UBND-VP6 ngày 23/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình về việc triển khai một số nội dung 

phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

Yên Khánh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của Tỉnh, của Huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tinh thần 

“chống dịch như chống giặc”.  

2. Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị; nếu các cuộc họp, hội nghị cần 

thiết phải tinh giản tối đa thành phần tham dự. Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong chỉ đạo, điều hành (trực tuyến, điện thoại, mạng internet…), học 

tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân, 

các tổ chức cá nhân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

3. Tuyên truyền thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và cộng đồng theo đúng 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là khi giao tiếp trực tiếp nơi đông người 

(trong hội nghị, lớp học…)./. 

 

Nơi nhận:                                      
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện;                                                        
- Lưu VT.  

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Ngọc Quý 
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