CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM
Bc 1p — Tti' do — Hnh phIic

UY BAN NHAN DAN
THI XA CUA LO
&:{UBND-YT

Ci'ra Ld, ng2r[117áng 5 näm 2021

V/v viêc thrc hiën nghiêm các
hin pháp phOng, chOng cljch
Covid-19.
KInh gO:
- Tru'O'ng các phàng, ban, ngành, don vi trën dia bàn thi xã
- UBND các phtrOng
Thirc hin Cong van s 3299/IJBND-VX ngày 26/05/202 1 ci1a UBND
tinh Ngh An v vic thirc hin nghiêrn các bin pháp phOng, chong djch Covid19. UBND th xã yêu cu Tru'Og các phOng, ban, nganh, dan vi, các t chrc
doàn th; Chü tch UBND các phu6ng:
1. Thic hin nghiêm các quy djnh t?i Cong van so 2732/UBND-VX ngày
06 tháng 5 nãm 2021 cüa UBND tinh ye vic tam thing mt so djch vy khOng
thi& yu và tiêp tVc thrc hin nghiêm các bin pháp phOng, chng djch Covid19; Các quy djnh phàng, chng djch theo yêu câu cOa Ban chi do Quôc gia
phOng chong Covid-19, B Y t& UBND tinh, Ban chi dto phOng, chng djch
Covid-19 cap tinh, cap thj xà.
2. Chi dao các clan v chirc näng thung xuyên kiêm tra và xir l' nghiëm
các trrng hcp vi phim theo chng quy djnh k cà xern xét xr L' hInhsr các
trràng hcp vi pham. b là. thiu trách nhim trong vic phOng, chng dch bnh
Covid-19; khOng nê nang. né tránh, thin dy trách nhim.
- Dy mnh cOng tác tuyên truyn, huO'ng dn nhân dan thrc hin 5K theo
hung dn cOa B Y të v phOng. chng dch Covid-19.
- Ngui dirng dàu Cap 0y. chinh quyn dja phuong thuO'ng xuyên dOn
dc, kiëni tra vã chju hoân toàn trách nhim nu d xây ra các truO'ng hcrp sai
pham, lay nhirn dch bênh Covid-19 trên dja bàn.!. 2
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