
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SYT-NVY 
V/v tổ chức triển khai thực hiện 

Công văn số 273/UBND-KTN 

của UBND tỉnh Lai Châu 

Lai Châu, ngày     tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:   Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Thực hiện Công văn số 273/UBND-KTN, ngày 01 tháng 02 năm 2021 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Công điện số 1711/CĐ-TTg, 

ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm 

vụ sau: 

1. Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế triển khai thực 

hiện nghiêm Công điện số 20/CĐ-UBND, ngày 11/12/2020, Công văn số 

273/UBND-KTN, ngày 01 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu và Công 

văn số 1934/SYT-NVY, ngày 17/12/2020 của Sở Y tế về tổ chức triển khai thực 

hiện Công điện số  20/CĐ-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh, bảo đảm các 

chức năng, nhiệm vụ được giao.  

2. Quán triệt, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông; gương mẫu đi đầu trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn.  

3. Phối hợp với các ban, ngành, địa phương tăng cường các hoạt 

động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật 

tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện hành 

động “Đã uốngrượu, bia –không lái xe”, Thông điệp 5K và các khuyến cáo 

của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19.  

 Căn cứ nội dung văn bản, Sở Y tế yêu cầu Trưởng các phòng chức 

năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận : 
- Như trên; 
- TT.UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở Y Tế; 
- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
 


		2021-02-03T13:22:09+0700


		2021-02-03T13:50:55+0700


		2021-02-03T13:50:49+0700


		2021-02-03T13:50:49+0700


		2021-02-03T13:52:19+0700




