
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện một số biện 

pháp cấp bách để phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Tỉnh 

Ủy, Ban chỉ đạo tỉnh và Huyện ủy 

Tam Dương 
 
 

 

Tam Dương, ngày     tháng 10 năm 2021 

                          

Kính gửi:   

 - Các phòng, ban, cơ quan thuôc huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

 - UBND - BCĐ PCD COVID-19 các xã, thị trấn. 

  

  

Thực hiện các Văn bản số 9148/CV-BCĐ ngày 15/10/2021 của BCĐ công 

tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh v/v thực hiện Thông báo số 451-TB/TU ngày 

08/10/2021 của Thường trực Tỉnh ủy; Văn bản số 679-CV/HU ngày 15/10/2021 

của Huyện ủy Tam Dương v/v thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn (được sao gửi kèm theo).  

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban CHQS 

huyện, các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện; BCĐ - UBND các xã, thị trấn căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công; theo phạm vi, lĩnh vực phụ trách khẩn 

trương tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh, Huyện ủy Tam Dương tại các văn bản nêu trên theo 

đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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