
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

Số:             /UBND-KGVX 

V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về phòng 

chống dịch bệnh Covid-19.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

    - Các sở, ban, ngành; 

    - UBND các huyện, thành, thị. 

 

Ngày 03/4/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2601/VPCP-KGVX 

về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách 

ly xã hội theo hướng dẫn tại văn bản số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính 

phủ (Văn bản sao gửi kèm theo) để chủ động ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm 

dịch bệnh trong cộng đồng. 

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương 

rà soát, đề xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình không thiết yếu phải tạm 

đình chỉ hoạt động để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 06/4/2020.  

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Sở Y tế, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động 

chỉ đạo rà soát, tổng hợp các đối tượng được hưởng chế độ đặc thù trong phòng, chống 

dịch Covid-19 theo Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và Quyết 

định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- TTTU; TT HĐND tỉnh (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- UB MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Báo PT, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, VX3 .  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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