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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

Thực hiện Văn bản số 4696/UBND-NC1 ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc v/v thực hiện công tác cách ly; phòng, chống dịch Covid-19 (được sao 

gửi kèm).  

Để chủ động và quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện chỉ đạo như sau:  

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Ban CHQS 

huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao tham mưu, triển khai, thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc tại Văn bản số 4696/UBND-NC1 ngày 

16/6/2021. Báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc 

và đề xuất phương án phù hợp tình hình địa phương.  

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

 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; Ban CH Quân sự huyện; 

- UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

xã, thị trấn. 

 

Nơi nhận: 

- TT HU, TTHĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- ĐU, HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-19T10:27:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đào Hải Nam<namdh3@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-19T17:29:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-19T17:29:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-19T17:29:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




