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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày      tháng 12 năm 2020 

    

     Kính gửi:  

  - Các sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố.      

 
 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1666/CĐ-TTg ngày 

26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch 

Covid-19 (gửi kèm văn bản cho đơn vị).  

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:  

 Giao các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ các 

văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; theo 

tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và nội dung, yêu cầu của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công văn số 1666/CĐ-TTg ngày 26/11/2020 chủ động vận dụng 

linh hoạt trong triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 

theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt 

thẩm quyền. 

 Giao Sở Y tế làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện công tác tăng 

cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh theo quy định./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, VXsln. 
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KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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