
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH ĐẮK LẤK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số' 4771 /UBND-KGVX Đắk Lắk, ngày 04 tháng 6 năm 2020
V/v triển khai các hướng dẫn phòng, 
chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

dịch Covid-19

gửi:
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các Hội, đoàn thê của tỉnh;
- ủy  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai các văn bản:
- Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, 
chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình”;

- Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, 
chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương 
mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”;

- Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia phòng, chống dịch Coviđ-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, 
chống dịch Covid-19 tại lễ tang”;

- Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn xử lý thi 
hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV- 
2 tại cộng đồng”;

- Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, 
chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư”;

(các văn bản được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế).
ủ y  ban nhân dân tỉnh Giao Sở Y tế - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 làm đầu mối phối hợp với các Sở, ban, 
ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, ủy  ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia tại các Quyết định nêu trên để các đơn vị biết, chủ động trong việc 
triển khai thực hiện.

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hướng dẫn nêu trên đảm bảo đúng 
quy định và phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn tỉnh (quy 
định tần suất kiểm tra, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp
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V u i  tình hình thực tế). Tham mưu việc bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện 
các hướng dẫn này và kiếm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

N1 1 Công v3n này, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai 
thực hiện. v_ độn^ „o, tham mưu ủy  ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 
phòng chống u. mh Covid-19 cấp tỉnh đối với những nội dung vướng 
mắc, vượt thẩm q e n . / .

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- cy p , PCVP UBND tinh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- Phòng: KT;
- Lưu: VT, KGVX (Th.20b)

KT. CHỦ TỊCH 
CHỦ TỊCH

H ’Yim Kđoh


