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Số: 577

/VPUBND-KGVX

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của
virus cô-rô-na (nCoV) gây ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hòa Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- Ủy ban nhân nhân dân các huyện, thành phố;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 164/TTgKGVX ngày 03/02/2020 về việc tăng cường phòng chống dịch nCov gây ra;
Thông báo số 2873-TB/VPTU ngày 31/01/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết
luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy ngày 31/01/2020
về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus côrô-na (nCoV) gây ra (gửi kèm bản điện tử).
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương có ý
kiến như sau:
Giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp triển khai thực
hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn trên và Kết luận của
Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo trên; thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế để tổng hợp) về tình hình phòng, chống và diễn biến
dịch bệnh trên địa bàn và trong phạm vi quản lý của đơn vị.
Giao Giám đốc Sở y tế đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ và của Thường trực Tỉnh ủy tại các văn bản trên; đề
xuất (nếu có), báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Së Y tế và các đơn vị, địa
phương biết, thực hiện./.
N¬i nhËn:
- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Chương;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh
- Lưu VT, KGVX.(Vu.35b).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
05-02-2020 15:32:43 +07:00

Phạm Anh Quý

