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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện kết luận của
Thủ tướng Chính phủ về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Hội Kiến trúc sư tỉnh;
- Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện;
- Các Doanh nghiệp hoạt động xây dựng
trên điạ bàn tỉnh Tây Ninh.
Thực hiệnThông báo 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng Chính
phủ thông báo kết luận của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và Công
văn số 496/CV-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
của tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính
phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Xây dựng đề nghị Hội Kiến trúc sư tỉnh, phòng Quản lý đô thị thành
phố Tây Ninh, phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện, các doanh nghiê ̣p hoa ̣t
đô ̣ng xây dựng trên điạ bàn tin̉ h Tây Ninh triển khai thực hiện các nội dung như
sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh
để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ý thức được đầy đủ tầm quan trọng, tính
cấp thiết của công tác phòng, chống dịch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực
hơn nữa, càng khó khăn càng phải quyết tâm, cố gắng.
2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm phương châm sẵn sàng
hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn, quyết tâm kiểm soát, phòng chống dịch,
bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, thực hiện thành công “mục
tiêu kép” phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.
3. Tập trung rà soát, phát hiện nhanh các nguồn lây bệnh, nguy cơ lây
bệnh, trước hết là đối với các trường hợp nhập cảnh.
4. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa
nguy cơ lây lan dịch bệnh; chú trọng vai trò của từng cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp.
5. Từ ngày 16/3/2020, triển khai thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại
các nơi công cộng có tập trung đông người (tại các cơ quan, công sở, siêu thị,
bến xe, công viên, trên các phương tiện giao thông công cộng...).

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, giảm tối đa yếu
tố lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khai
thực hiện tốt các nội dung nêu trên.
Trân trọng!
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- Trung tâm QH&GĐCLXD;
- TBT Trang Thông tin điện tử Sở;
- Lưu VT, VP (P.Hằng).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

