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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số:            /UBND-KGVX 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Văn bản số 

264/TB-VPCP ngày 10/10/2021 của 

Văn phòng Chính phủ thông báo kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc 

họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

      

 

                    

 
 

; 
 

 

 Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 

264/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại 

cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 09 tháng 10 

năm 2021 (File điện tử kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn quản lý, căn 

cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên, triển khai, tổ chức 

thực hiện trên địa bàn tỉnh; chú trọng các nội dung cần đổi mới tư duy và biện pháp 

phòng, chống dịch trong những tuần tiếp theo được nêu tại Khoản 4, Thông báo số 

264/TB-VPCP để có biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp 

tình hình thực tế.  

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các 

địa phương, căn cứ kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

264/TB-VPCP, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. 

Quá trình thực hiện, nếu phát hiện bất cập trên thực tế, các sở, ban, ngành, 

địa phương kịp thời phản ánh đến Sở Y tế tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

xem xét, chỉ đạo kịp thời./. 

  

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT.TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBT; 

- Báo ĐN, Đài PTTHĐN 

- Chánh, Phó Văn phòng UBT (KGVX); 

- Lưu:VT, KGVX, Cổng TTĐT  
H.tr kh 264 TB VPCP ngay 13-10  

 

 

 

 

        TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Hùng  
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