
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN LỆ THỦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-YT 
V/v tiếp tục thực hiện các biệp pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trong 

 tình hình mới   

 

Lệ Thủy, ngày      tháng 9  năm 2020 

                       Kính gửi:   

- Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể 

cấp huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1645/UBND-KGVX ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh 

về việc tiếp tục thực hiện các biệp pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tiếp tục chỉ đạo rà soát, phân loại công dân Lệ Thủy trở về và khách đến từ tỉnh Hải 

Dương yêu cầu cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Các trường hợp có đến các địa danh 

tại tỉnh Hải Dương mà Bộ Y tế thông báo phải báo cáo BCĐ phòng chống dịch 

Covid-19 huyện để tổ chức cách ly tập trung. Các tổ chức, cá nhân, các phương tiện 

vận tải hàng hóa (trừ tỉnh Hải Dương) được phép đi vào địa bàn huyện mà không 

phải tổ chức cách ly. 

2. Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện, chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới” như: Đeo khẩu trang khi ra 

khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; 

thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; các sự kiện văn hóa, 

thể thao, lễ hội; các hoạt động tham quan, du dịch, hội nghị, hội thảo; tang lễ, hiếu 

hỉ... được hoạt động trở lại nhưng cần đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện, chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;             (B/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch Covid-19 huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị;  

- Đăng Website UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN    

       KT. CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

        Đặng Thị Hồng Thắm 
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