
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN
 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện Công văn số 

5026/UBND-VXNV ngày 06/8/2021 

của UBND tỉnh thực hiện Lời kêu gọi 

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 

TP. Bắc Kạn, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

 

                           Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị, ngành, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5026/UBND-VXNV 

ngày 06/8/2021 về thực hiện Công văn số 440-CV/BCSĐ ngày 05/8/2021 về việc 

thực hiện Công văn số 1429-CV/VPTW ngày 30/7/2021 của Văn phòng Trung 

ương Đảng gửi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19), Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, 

đơn vị, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường quán triệt, chỉ đạo, 

triển khai thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 thành phố các giải 

pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.  

(Gửi kèm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19). 

Với nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên;  

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 TP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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