HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH CAO BẰNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*
Số 875 - CV/HNDT
Cao Bằng, ngày 10 tháng 8 năm 2020
V/v Triển khai thực hiện các hướng dẫn của Ban Chỉ
đạo quốc gia về phòng chống lây nhiễm COVID - 19

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường; để thực
hiện tốt việc phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Ban Chỉ
đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành 06 Quyết định về việc
hướng dẫn phòng và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID- 19 (sau đây
gọi là Hướng dẫn) (được phô tô gửi kèm theo công văn này).
Căn cứ Công văn số 3093/SYT-NV, ngày 07/8/2020 của Sở Y tế Cao Bằng
v/v thực hiện các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống lây nhiễm
COVID - 19.
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đề nghị các huyện, thành Hội
triển khai 06 Quyết định về việc hướng dẫn phòng và đánh giá nguy cơ lây nhiễm
dịch bệnh COVID- 19 đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh và
yêu cầu cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nghiêm túc những nội dung trong các
văn bản nêu trên. Đồng thời, đề nghị các huyện, thành Hội chỉ đạo các cơ sở Hội
chủ động giám sát việc thực hiện các Hướng dẫn trên tại cơ sở.
Trong quá trình thực hiện (nếu có) vướng mắc Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng
đề nghị các huyện, thành Hội liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh qua số điện
thoại đường dây nóng: 0812848389 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như kính gửi (để thực hiện);
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- VP Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Ban Dân vận TU (Báo cáo);
- Sở Y tế (để biết);
- TT HND tỉnh (để biết);
- Các Ban, VP;
- Lưu VT.
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