
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:             /UBND-KGVX 
V/v triển khai Thông báo số  

219/TB-VPCP ngày 30/6/2020  

của Văn phòng chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày          tháng         năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Triển khai Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (gửi kèm văn bản);  

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Covid-19 cấp 

tỉnh) và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt chiến lược phòng, chống dịch Chính phủ đã đề ra, 

giữ vững thành quả quan trọng về phòng chống dịch đã đạt được trong thời gian 

qua; tiếp tục đề cao cảnh giác, không thể vì nôn nóng phát triển kinh tế xã hội 

mà lơ là công tác phòng, chống dịch. 

 2. Các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông 

tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh để người dân yên tâm; 

khuyến khích người dân tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế sự lây lan của 

dịch bệnh (rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang ở những nơi đông người), 

không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.  

3. Ngành Y tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch. Tiếp tục quan tâm đối 

với các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động, sẵn sàng truy vết, xét nghiệm 

nhanh… Kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng 

- dập dịch. Toàn ngành phải luôn trong trạng thái báo động để kịp thời xử lý các 

tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; đảm bảo việc duy trì năng lực và sự sẵn sàng 

đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh trong thời gian 

tới. 

4. Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị, địa 

phương linh động chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung để cách ly công dân khi 

điều kiện thực tế yêu cầu. 

5. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp 

tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - 

xã hội. Đẩy mạnh tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể; đẩy mạnh 

kích cầu tiêu dùng nội địa, du lịch nội địa. 
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Nhận được Công văn này, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai 

thực hiện, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với những nội dung vướng mắc, vượt 

thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh (để phối hợp); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các Phòng: TH, KT (QC45a); 

- Lưu: VT, KGVX (Th.30b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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