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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ MỚI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VP 
V/v thực hiện Công văn số 

3990/UBND-VXNV ngày 

15/7/2020 của UBND tỉnh về 

phòng, chống dịch COVID-19 

  Chợ Mới, ngày 17 tháng 7 năm 2020 

 

                           

 Kính gửi:  

 

 

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan của tỉnh trên địa bàn huyện; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
       

Thực hiện Công văn số 3990/UBND-VXNV ngày 15/7/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 

12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch 

COVID-19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đánh giá: Nước ta đã đạt và duy trì 

được kết quả phòng chống dịch bệnh rất tích cực và đáng ghi nhận. Xã hội đã trở 

lại trạng thái bình thường mới; không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng; 95% 

số người nhiễm bệnh đã khỏi bệnh và không có ca nào tử vong; đã thực hiện 55 

chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước an toàn... 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh tại các 

văn bản nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện theo chức 

năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung 

sau: 

1. Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường 

và đang bùng phát dữ dội ở nhiều nơi. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục 

phát huy những kết quả đạt được; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; nghiêm 

túc thực hiện và tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện mới, không để xảy ra lây lan trong cộng 

đồng. 

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với người 

nước ngoài nhập cảnh vào làm việc (và các đối tượng khác được nhập cảnh) trên 

địa bàn huyện, tổ chức cách ly bằng các hình thức phù hợp, linh hoạt theo đúng 

hướng dẫn của Bộ Y tế.  

3. Tiếp tục thông tin, truyền thông về việc đưa công dân Việt Nam ở nước 

ngoài về nước và cho phép các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia, lao động 



tay nghề cao nhập cảnh làm việc tại Việt Nam với phương thức cách ly phù hợp, 

linh hoạt, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. 

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội gắn với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; tập trung phát triển 

mạnh mẽ du lịch, thương mại; tiếp tục mở rộng, củng cố việc làm, học tập, khám 

chữa bệnh… trực tuyến; triển khai thực hiện gói an sinh xã hội và hỗ trợ doanh 

nghiệp theo đúng quy định bảo đảm kịp thời đến người lao động và doanh nghiệp 

khó khăn. 

Với nội dung trên, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                  
Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không có TDOffice (T/hiện);  

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (T/hiện);  

- TT. Huyện ủy (B/cáo);  

- TT. HĐND huyện (B/cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- VP Huyện ủy và các Ban Xây dựng Đảng; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 

huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- LĐVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Hoàng Nguyễn Việt 
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