ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 458 /UBND-KGVX

Quảng Nam, ngày 24 tháng 01 năm 2020

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm phổi
do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công
điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (có bản sao Công điện kèm theo), Ủy
ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Sở Y tế, các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố tập trung triển khai quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Bộ Y tế tại Chỉ thị số 03/CT-BYT
ngày 22/01/2020 và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 413/UBND-KGVX ngày
21/01/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra.
2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng phương án ứng
phó hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo
kịp thời, đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt kết quả, không để dịch viêm đường
hô hấp cấp xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CPVP;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH QNam;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, KGVX.
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