
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 502/UBND-VP 

V/v thưc̣ hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19  

Tràng Định, ngày 28  tháng 4 năm 2020 

 
Kính gửi:      

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 420/UBND-KGVX ngày 27/4/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thưc̣ hiêṇ Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về phòng, chống dịch Covid-19. 

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời sớm 

phuc̣ hồi và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, UBND 

huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và đề nghị Ủy ban 

MTTQ, các đoàn thể huyện thực hiện có hiệu quả các biện pháp tại Công văn số 

499/UBND-VP ngày 28/4/2020 của UBND huyện và một số biện pháp sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không 

cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Không tập trung quá 30 

người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ 

khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc. 

2. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, 

sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện 

lớn chưa cần thiết. 

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây 

dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an 

toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người 

chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, 

thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và 

doanh nghiệp. 

Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự 

cần thiết phải tổ chức ở quy mô cấp nào thì cấp ủy, chính quyền cấp đó quyết 
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định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, 

sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, 

tiệc mừng.  

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND - UBND huyện;  

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Quốc Toản 
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