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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Sơn Dương, ngày          tháng 7  năm 2021 

   
{{ 

                     Kính gửi:      

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Văn bản số 2319/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 

11/6/2021 của Bộ Chính trị,  

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn:  

- Chịu trách nhiệm quán triệt, triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân trên địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận số 

07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng 

cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội (Có 

văn bản gửi kèm theo). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn phải gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và 

chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, 

đơn vị và lĩnh vực phụ trách.  

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu những nội dung 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

để chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ 

Chính trị bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua 

phòng Y tế để tổng hợp) kết quả thực hiện theo quy định.  

2. Giao phòng Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và 

các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 07-

KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị và nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân huyện tại điểm 1 Văn bản này. Tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất kịp 

thời biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Y tế; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX;  

- Lưu: VT, YT, (          b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Giang Tuấn Anh 



 


		2021-07-13T08:43:32+0700
	Việt Nam
	Dương Văn Long<duongvanlong.sd@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-07-14T07:29:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hoàng Khánh Linh<pcvpth.sd@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-07-14T14:47:05+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-14T16:23:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-14T16:24:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-14T16:24:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




