
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Số:            /UBND-VP 
Vv thực hiện chế độ thông tin, báo 

cáo trong đợt cao điểm phòng, chống 

dịch Covid-19 

 

      Mỹ Lộc, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

Để đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành 

của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, đặc biệt trong đợt cao điểm phòng, 

chống dịch Covid-19; Đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

1. Thường xuyên nắm tình hình; chủ động xử lý, kịp thời báo cáo những vấn 

đề nổi cộm, phát sinh về dịch tình hình dịch Covid-19 (nếu có).  

2. Sử dụng điện thoại cá nhân 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.  

3. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực tại cơ quan, đơn vị trong các ngày 

nghỉ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 4. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn duy trì chế độ thông tin liên 

lạc, đảm bảo thông suốt từ huyện tới xã, thôn, xóm, tổ dân phố.  

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- Thường trực huyện ủy- HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Các đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Website huyện; 

- Lưu: VT. 
 

TL. CHỦ  TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Quang Lưu 
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