ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ IA SAO
Số: 03/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ia Sao, ngày 01 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng tiếp, làm việc trực tiếp với tổ chức, công dân

Thực hiện Công văn số 725/UBND-VX ngày 31/3/2020 của UBND thị xã
V/v triển khai thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện một số
biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 726/UBND-VX ngày
31/3/2020 của UBND thị xã V/v đảm bảo tiến độ xử lý công việc, đáp ứng yêu
cầu lãnh đạo, điều hành trong thời gian thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND
ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBDN tỉnh. Ủy ban nhân dân xã có ý kiến chỉ đạo
như sau:
1. Nay UBND xã thông báo về việc tạm dừng tiếp, làm việc trực tiếp với tổ
chức, công dân như sau:
Tạm dừng tiếp, làm việc trực tiếp với tổ chức, công dân chỉ tiếp nhận đơn
qua Bưu chính công ích.
Tạm dừng tất cả các thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một
cửa” của xã.
Thời gian: Từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.
2. Giao Công an xã, Trạm Y tế xã tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát,
kiểm tra y tế, cập nhập tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày
08/3/2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc
trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp
(cách lý tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú).
Đồng thời khẩn trương rà soát ngay để nắm thông tin về các công dân của
xã trong thời gian qua có đi đến khám, chữa bệnh, đi thăm bệnh nhân tại Bệnh
viện Bạch Mai, có tiếp xúc với người từ Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội thì bắt
buộc khai báo ngay với cơ sở y tế để kịp thời có biện pháp xử lý y tế theo quy
định.
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Nhận được Thông báo này, đề nghị Công an xã, Trạm y tế xã, công chức
VHTT xã, các thôn trưởng thông báo rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn xã được
biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy xã; (báo cáo)
- TT HĐND xã;
- Mặt trận và các đoàn thể xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Công an xã;
- Trạm Y tế xã;
- Các thôn trưởng;
- Lưu: VT.
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