
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:            /UBND-VP 

V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo số 22/TB-VPCP 

ngày 30/01/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 2 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan trên địa bàn huyện; 

- Mặt trận tổ quốc, các cơ quan đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn 

phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Văn bản 

số 732/UBND-VX1 ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v thực hiện Kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 

(sao gửi kèm theo các Văn bản này). UBND huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn; các cơ 

quan, đơn vị, đóng trên địa bàn huyện nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng 

chống dịch; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế; Chỉ đạo của Tỉnh ủy - 

UBND tỉnh, HU - UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

huyện; triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Kết luận 

số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021.  

2. Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) tiếp tục chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu kịp thời các nội dung theo Kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ (ngoài các nội dung UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện đã 

triển khai); báo cáo UBND huyện. 

 UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Đoàn thể huyện; 

UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- TT HU; TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND & UBND huyện;  

- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Như kg; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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