
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 
 

Số:              /UBND-VHTT 

V/v thực hiện Quyết định của BCĐ 

Quốc gia về hướng dẫn phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

Covid-19 tại lễ tang  

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày        tháng 6 năm 2020 

                                  

                   Kính gửi:  

 

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Y tế Tam Dương; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 4181/UBND-VX1, ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thực hiện Quyết định của BCĐ Quốc gia về hướng dẫn phòng, 

chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại lễ tang;  

Về việc này, UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị và các xã, thị 

trấn theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện tuyên truyền theo đúng nội dung 

Quyết định của BCĐ Quốc gia về hướng dẫn phòng, chống Covid-19 tại lễ tang (sao 

gửi kèm ). 

UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- C,PVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, PVHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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