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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Vung, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Số: 88/UBND-VX
V/v nhắc nhở đeo khẩu trang
phòng chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói
chung và trên địa bàn huyện nói riêng luôn được các ngành, các cấp đặc biệt quan
tâm chỉ đạo quyết liệt, được kiểm soát chặt chẽ, từ đó hạn chế tình hình dịch bệnh
lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
trong giai đoạn hiện nay.
Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa
bàn Huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị
trấn tiếp tục triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình phải thực
hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó thực
hiện tốt thông điệp 5K (Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tụ tập- Khai
báo y tế).
2. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu
trang nơi làm việc.
3. Giao Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện và Uỷ ban nhân dân các
xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình. Đồng thời
xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, NCH.
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