
UBND HUYỆN BÌNH GIA 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19  
 

Số:         /CV-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Bình Gia, ngày        tháng 8 năm 2020 
V/v triển khai thực hiện Quyết định 

 số 2232/QĐ-BCĐQG   
 

  

            Kính gửi:   

     - Các ban, ngành, đoàn thể huyện;  

                               - BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2042/SYT-NVYD ngày 16/8/2020 của Sở Y tế Lạng 

Sơn về việc triển khai thực hiện Quyết định  số 2232/QĐ-BCĐQG về việc ban 

hành Hướng dẫn phòng,chống dịch COVID-19 tại lễ tang. 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Bình Gia đề nghị các 

ban, ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, 

hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân và phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ 

tang cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ 

chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giám sát thực hiện nghiêm hướng dẫn 

này. 

3. Trung tâm Y tế chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn phối hợp với các cơ 

quan liên quan triển khai, thực hiện các nội dung theo Hướng dẫn; tổ chức hướng 

dẫn chuyên môn, kỹ thuật y tế và phối hợp giám sát việc thực hiện công tác phòng, 

chống dịch theo hướng dẫn này trên địa bàn.  

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trên địa 

bàn tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này; tổ chức thông tin, tuyên truyền, 

phổ biến, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân và phòng, chống dịch COVID-

19 tại lễ tang cho người dân trên địa bàn; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Hướng dẫn này. 

(Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của BCĐQG gửi kèm Văn 

bản này). 

Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể; Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 

dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- BCĐ PCD CoVid-19 tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 Vi Song Hào 
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