UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG,
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỐNG DỊCH COVID-19

Số: 65

/TTCH-VP

Cù Lao Dung, ngày 19 tháng 11 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống
dịch Covid-19 khi di chuyển đi, đến
địa bàn huyện Cù Lao Dung

Kính gửi:
- Các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan cấp trên đóng trên địa bàn huyện;
- Công an;
- Ban Chỉ huy Quân sự;
- Trung tâm y tế;
- Trung tâm Chỉ huy các xã, thị trấn,
huyện Cù Lao Dung.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số khu vực lân
cận nhất là huyện Long Phú, Trần Đề, Châu Thành, Kế Sách và thành phố Sóc Trăng.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn kịp thời nguy cơ dịch
bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện.
Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19
huyện có ý kiến như sau:
1. Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị
huyện Cù Lao Dung và người dân hạn chế di chuyển đến các địa bàn hiện nay
dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, như: huyện Long Phú, Trần Đề, Châu Thành,
Kế Sách và thành phố Sóc Trăng khi không thực sự cần thiết, nếu có di chuyển
phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.
2. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại huyện Cù Lao Dung có
nơi thường trú tại các địa phương trên khi đến địa bàn huyện làm việc khuyến
khích ở lại cơ quan đến hết tuần. Trường hợp khó khăn báo cáo, xin ý kiến Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị xem xét nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tiến
độ công việc được giao.
3. Đề nghị Đài Truyền thanh huyện phổ biến rộng rãi nội dung Công văn
này đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện biết,
thực hiện./.
Nơi nhận:
CHỈ HUY TRƯỞNG
- Như trên;
- Thường trực Ban Chỉ đạo;
- Thường trực Trung tâm Chỉ huy;
- Lưu NC, VT.

Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung
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