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UBND THANH PHO THAI B1NH
BAN CH DAO PHONG, CHONG
DICH COVID-19
S:

CV-BCD
V/v thành Ip Trung tam Chi huy

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc
TP. Thai Blnh, ngày O'f tháng 3 näm 2021

phàng, ch6ng dlch.

KInh gri:
- Các phông, ban, dcm vj lien quan;
- UBND các phu?xng, xã.
Tnrâc tlnh hInh djch bnh Covid- 19 din bin ht si.'rc phüc tap, có th büng
phát b.t cü lüc nào, bt cü & dâu; dt ngän chn, kim soát djch bnh, bão v sirc
khoê cüa Nhân dan, Ban Chi do phông, chng djch thành ph6 yêu cu:
1.UBND các phix?ing, xâ: Thành l.p Trung tam Chi huy phông, chng djch
do dng chI ChU tjch UBND phu?mg, xâ dirng du; quy djnh rô chrc näng, nhim
vii, quyn han, ban hành quy ch hoat dng; phân cong irng trirc 24/24 gi& d kjp
th&i tip then, xir 1, báo cáo theo thm quyn mci v.n d lien quan phông, chng
djch trén dja bàn. Giri Quy& djnh thành l.p và Quy ch hoat dng v UBNID thành
ph (qua phông Y t) tnrâc 16 gii ngày 05/9/2021.
2. Các phông, dan vj lien quail: Can cr chirc nàng, nhim v thrc hin
huàng dan, don dc, kiêm tra vic thành 1p và trin khai hot dng cüa Trung tam
Chi huy phông, chng djch các phuèng, xã.
Nhn Cong van, yêu cu các phông, dan vj t chüc trin khai thirc hin./.
Noi nhçin:
- Nhu trên;
- Ban Chi dao PCD cña tinh;
- TT Thành u' - HDND TP;
- Die Chñ tjch, các die PCT UBND TP;
- Các thành viên BCD TP;
-Lmi: VT,BCD.
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