
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1313 /SYT-KHTC Bình Thuận, ngày 20  tháng 4  năm 2020 

V/v thực hiện kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ tại Th ng   o 
số     TB-VPCP ngày  2   2020 

của Văn phòng Chính phủ. 

 

                                  Kính gửi: C  cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Sở Y tế nhận được C ng văn số 1428/UBND-TH ngày 17/4/2020 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Th ng   o 

số     TB-VPCP ngày  2   2020 của Văn phòng Chính phủ. 

Sở Y tế đề nghị c c cơ quan, đơn vị t  ch c qu n triệt chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ Nguy n  u n  h c tại Th ng   o số     TB-V C  ngày 

 2   2020 với tinh thần “Khó khăn g p đ i th  cố g ng g p  a  đ  vượt qua khó 

khăn trên c c lĩnh vực do dịch  ệnh Covid- 9 g y ra đến toàn th  c n  ộ, viên 

ch c và người lao động  iết, đồng hành, chung s c, đồng lòng, phối hợp chặt 

chẽ quyết liệt phòng chống dịch Covid-19; thực hiện c ng việc trên tinh thần 

quyết t m cao, vượt qua mọi khó khăn đ  hoàn thành tốt nh t nhiệm vụ được 

giao; thực hiện nghiêm t c c c giải ph p phòng, chống dịch  ệnh theo quan 

đi m, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19./. 

   i   m Th ng  áo        TB-VPCP ngày  2   2020 của Văn phòng 

Chính phủ). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

  

                         

    

 

Nguyễn Quốc Việt 
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