ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số: 101/UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 03 tháng 02 năm 2020

V/v thực hiện Công điện số
156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020
của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công điện số 165/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, 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:
- Yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các
phương tiện giao thông công cộng.
- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường
tiêu độc, khử trùng tại các điểm tập trung đông người, nhất là trường học,
chợ, siêu thị, bến xe, nhà ga, khu chung cư cao tầng.
- Hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người tham gia trừ
các trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng, chống dịch.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- CVP và PCVP Mã Lan Xuân;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: HCTC.
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