
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-VP 
V/v thực hiện Văn bản số 

138/TB-UBND, ngày 03/6/2021 

của UBND tỉnh về thông báo 

kết luận của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Hội nghị BCĐ COVID-

19 tỉnh ngày 03/6/2021 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

                     Kính gửi:   
 

- Thành viên Ban chỉ đạo, phòng chống  

  dịch bệnh Covid-19 huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.   

Thực hiện Văn bản số 138/TB-UBND, ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về 

thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại Hội nghị họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh ngày 03/6/2021 (gửi kèm Văn bản số 138/TB-UBND, ngày 03/6/2021),      

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

huyện Phùng Mạnh Thắng chỉ đạo như sau:  

- Thành viên Ban chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện, thủ 

trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện, Công 

an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ, khẩn trương tham mưu, đề xuất, tổ chức triển 

khai, thực hiện ngay các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lê Duy Thành tại Hội nghị họp 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 03/6/2021. 

- Bên cạnh đó, các cơ quan: Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm VH-TT-TT huyện, UBND các xã, thị trấn cập nhật liên lục các thông 

tin, chỉ đạo của các cấp, ngành để kịp thời tổ chức thực hiện, tổ chức tuyên truyền 

sâu rộng đến đông đảo cán bộ, Nhân dân, doanh ngiệp, các hộ kinh doanh… trong 

huyện dưới mọi hình thức. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND  tỉnh; 

- Sở Y tế;                                                    (Để b/c;)                                                     

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Đào Hải Nam 
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