
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
 

Số: 483/UBND-VP 

V/v triển khai thực hiện 

Công điện số 2087-CĐ/TU ngày 

08/3/2020 của BTV Tỉnh ủy;  

số 30 CĐ/HU ngày 10/3/2020  

của BTV Huyện ủy 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hương Khê, ngày 12  tháng 3 năm 2020 

 

            Kính gửi:    

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện;                                              

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

            - UBND các xã, thị trấn; 

                                    - Các trường học trên địa bàn. 

                                      
 

Thực hiện nội dung Công điện số 2087-CĐ/TU ngày 08/3/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; số 30-CĐ/HU ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình 

mới; UBND huyện giao: 

Các phòng, ngành, đơn vị, địa phương nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị mình để chủ động triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ nội dung 

các Công điện nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy; thực hiện 

nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện tại 

Văn bản số 425/UBND-YT ngày 08/3/2020; trong quá trình thực hiện nếu gặp 

khó khăn, vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền, các đơn vị, địa phương phản 

ánh về Phòng Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, P VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần  Quốc Bảo 

      


		2020-03-12T16:38:37+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê<ubhuongkhe@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-03-12T16:38:45+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê<ubhuongkhe@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




