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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh và tuyên truyền về
Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII

Kính gửi:
- Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường
Thực hiện Công văn số 742-CV/TU ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Ban
Thường vụ Thành ủy Sa Đéc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
và tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII. Ủy ban nhân
dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ,
đảng viên, công chức, nhân viên và nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác trong cộng đồng; đặc biệt cần
quán triệt sâu sắc đến các đồng chí là đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ
Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 phải thực hiện tốt các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh. Chủ động khai báo y tế theo quy định đối với những đại
biểu dự Đại hội cấp Thành phố đã từng đi đến vùng dịch hoặc có người than
trong gia đình đã đi đến vùng dịch từ ngày 20/7/2020 đến nay, đồng thời đề nghị
các đơn vị phải khẩn trương báo cáo ngay các trường hợp này về Ban Thường vụ
Thành ủy (qua Văn phòng Thành ủy).
2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cách ly, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để
lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, phối hợp tăng cường công tác truyền thông, giáo
dục sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nhân dân.
3. Đẩy mạnh vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, dọn dẹp lòng, lề đường
giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan và mỹ quan đô thị suốt thời gian diễn ra Đại hội
XII Đảng bộ Thành phố.
Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên
- CT&các PCT UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC-Ngọc.
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