
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KGVX 

V/v triển khai thực hiện Công 

điện số 1102/CĐ-TTg ngày 

23/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

           Phú Thọ, ngày         tháng 8 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 

 

Ngày 23/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 

1102/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 trên toàn quốc (Văn bản sao gửi kèm theo). 

Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành, thị theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và địa bàn 

quản lý nghiên cứu, chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Công điện nêu trên và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; bảo đảm phù hợp với 

tình hình, diễn biến của dịch bệnh. Kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền. 

Thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT Hồ Đại Dũng; 

- CVP, PCVP (Ô.Đương); 

- Lưu: VT, VX3. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Đương 
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