
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:          /UBND-TH1 
 

 

V/v thực hiện nhiệm vụ công vụ  

trong thời gian phòng, chống dịch 

Covid-19 của các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày     tháng      năm 2020 
 

 

 

              Kính gửi:  

 - Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Sau khi xem xét nội dung đề xuất của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 45/BC-ĐKTr 

ngày 09/04/2020 về việc kết quả kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ trong 

việc phòng, chống dịch Covid-19; 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, như sau: 

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/04/2020 của 

Văn phòng Chính phủ; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 09/03/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Công điện số 01/CĐ- CT UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh và các 

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan về triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng chống, dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh; bố trí công chức, viên chức 

làm việc tại cơ quan bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ được giao, không để tình 

trạng một số phòng ban, đơn vị không có công chức, viên chức làm việc trực tiếp 

tại cơ quan. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản 

lý; bảo đảm duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và chương 

trình, kế hoạch công tác năm 2020. 

2. Giao Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, cùng Thanh tra tỉnh tổ chức, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp 

huyện trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống phòng chống, dịch bệnh 

Covid – 19; báo cáo kết quả UBND tỉnh theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND (B/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- CV NCTH VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT-TH1 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Bùi Hồng Đô 
 


		tiennd@vinhphuc.gov.vn
	2020-04-13T14:38:27+0700


		Dobh@vinhphuc.gov.vn
	2020-04-13T14:45:58+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2020-04-14T10:27:16+0700


		2020-04-14T10:27:34+0700


		2020-04-14T10:28:10+0700




