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Điện Biên Phủ, ngày       tháng     năm 2021 

 

 
    Kính gửi: 

 
 
- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 
- Chủ tịch UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1680/UBND-KGVX, ngày 4/6/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên 
địa bàn tỉnh, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường căn cứ theo 

chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và địa bàn quản lý có trách nhiệm quán 
triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung yêu cầu văn tại bản số 

1680/UBND-KGVX, ngày 4/6/2021 của UBND tỉnh. (có văn bản gửi kèm). 

2. Phòng Y tế tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình dịch để chủ động tham 

mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 thành phố kịp 

thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả. Theo dõi, giám sát 

các cơ quan, đơn vị thành phố trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

thực hiện không nghiêm công tác phòng chống dịch. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 thành phố Điện Biên Phủ; 
- Lưu VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đào Hoài Nam 
 
 
 


