
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN QUAN SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VP 

V/v điều chỉnh một số biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới. 

 

Quan Sơn, ngày     tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi :  

- Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

 

Ủy ban Nhân dân huyện nhận được công văn số 16318/UBND-VX ngày 

18/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa V/v điều chỉnh một số biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (gửi kèm văn bản cho đơn vị). 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Giao Văn phòng HĐND và UBND chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế 

huyện và các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai việc điều 

chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, theo 

đúng chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 16318/UBND-VX ngày 

18/10/2021; báo cáo Chủ tịch UBND huyện những vấn đề vượt thẩm quyền. 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo tổ giám sát cộng 

đồng các bản, khu phố, năm bắt kịp thời thông tin người từ các tỉnh ngoài trở về 

địa phương, đồng thời hướng dẫn thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện PCD Covid-19; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Chu Đình Trọng 
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