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   Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
          

  

 Thực hiện Công văn số 441/VPCP-KGVX ngày 16/01/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về việc dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố thực hiện các công việc như sau: 

 1. Sở Y tế: 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo giám sát 

chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa 

khẩu, không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào tỉnh. 

 - Khẩn trương xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh theo quy định 

và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế; tăng cường chỉ đạo 

công tác kiểm tra giám sát và phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm đủ phương 

tiện, vật tư, trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các địa 

phương. 

 2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền, 

cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch, các biện pháp 

phòng, chống để người dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh. 

  Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT và PCT UBND tỉnh; 

- CVP và PCVP Mã Lan Xuân; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: HCTC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

   

     

   

 

Lê Văn Phước 
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