
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

  

Số:           /UBND-VX 

V/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm  

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020  

của Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày       tháng 4  năm 2020 

 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các 

văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên địa bàn; cơ bản Nhân dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có 

nhận thức, đồng tình và thực hiện tốt. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra của lãnh đạo huyện và báo cáo của các Tổ công 

tác kiểm tra trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc và một số xã như: Yên Lập, Vinh 

Quang, Kim Bình, Phúc Thịnh, Hòa Phú, Minh Quang, Tân An,… vẫn còn một 

số ít cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ không cần thiết thuộc đối tượng tạm 

đình chỉ hoạt động vẫn chưa tạm dừng hoạt động; có biểu hiện người dân chưa 

thực hiện tốt cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, 

thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, chưa thực hiện nghiêm việc giữ 

khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp và không tập trung quá 2 người; có xã việc rà 

soát, quản lý người từ vùng dịch về còn chưa triệt để.  

Để tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ 

thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo nội dung Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh, UBND huyện, khắc phục triệt để hạn chế, biểu hiện nêu trên. 

Phát huy trách nhiệm Tổ công tác của xã, của thôn, tổ dân phố trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 
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Tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát nắm chắc số lượng người trở về từ 

vùng dịch để lập danh sách những người có liên quan cần phải áp dụng các biện 

pháp cách ly y tế theo quy định. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khi để xảy ra tình trạng 

vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và phạm vi 

quản lý của địa phương, đơn vị mình. 

2. Công an huyện 

 Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ 

thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh, UBND huyện; báo cáo tình hình, kết quả về UBND huyện, 

Ban Chỉ đạo huyện theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; (Báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, các PCVP HĐND & UBND huyện; 

- Như kính gửi; (Thực hiện) 

- Lưu: VT, CVVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 

 

 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-02T10:31:44+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Minh Phương<nguyenminhphuongvpch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-02T10:34:35+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tiến Dũng<ctubnd.ch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-02T10:53:34+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-02T10:53:46+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-02T10:53:57+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




