ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NA RÌ
Số: 1437

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/UBND-VP

V/v thực hiện Thông báo số
167/TB-VPCP ngày 23/6/2021 của
Văn phòng Chính phủ về phòng,
chống dịch COVID-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Na Rì, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.
Ngày 23/6/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 167/TBVPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực
tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (gửi kèm bản điện tử).
Thực hiện Văn bản số 3848/UBND-VXNV ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh
Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021 của Văn
phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện chỉ
đạo như sau:
- Các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ và
lĩnh vực quản lý có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội
dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trên; thường xuyên kiểm tra,
giám sát và cập nhật sát sao tình hình, diễn biến của dịch bệnh để có giải pháp phù
hợp, kịp thời hoặc báo cáo, đề xuất theo thẩm quyền nhằm đảm bảo hiệu quả công
tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
- Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa
phương chủ động rà soát, tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện cập
nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh kịp thời các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch
bệnh trên địa bàn huyện phù hợp với diễn biến thực tế.
Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, cơ sở tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên (t/h);
- TT HU, HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- VP Huyện ủy và các Ban Xây dựng Đảng;
- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, VX.
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