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THÔNG BÁO 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

 
 

Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo triển 

khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 15/4/2020; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đề nghị toàn thể Nhân dân trong tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị, mặt trận, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc các 

giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 31/3/2020 và của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Công văn số 1205/UBND-KGVXNV ngày 31/3/2020 về thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 và các văn bản liên quan 

khác; thời gian thực hiện kể từ lúc 00 giờ ngày 16/4/2020 cho đến khi Ủy ban 

nhân dân tỉnh có chỉ đạo mới. 

2. Giao Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh khẩn trương 

thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân và các cơ quan, 

đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                       

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Thành viên BCĐ 275; 

- Báo BT, Đài PT-TH Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc VP; 

- Lưu: VT. KGVXNV. Việt. 

KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 
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