
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:            /UBND-KGVX 
V/v triển khai Thông báo số  

238/TB-VPCP ngày 12/7/2020  

của Văn phòng chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày          tháng         năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

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

 

Triển khai Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (gửi kèm văn bản);   

UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và nội dung chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng TH; 

- Lưu: VT, KGVX (Th.30b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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