
UBND TỈNH NINH THUẬN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VPUB-VXNV                            

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Ninh Thuận, ngày       tháng 6 năm 2020 

V/v triển khai các văn bản 

của Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

 

       
                                    Kính gửi: Sở Y tế   

  
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản sau của Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

- Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 về việc ban hành “Hướng 

dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”; 

- Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc ban hành “Hướng 

dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang”; 

- Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc ban hành “Hướng 

dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

SARS-CoV-2 tại cộng đồng”; 

- Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc ban hành “Hướng 

dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư”, 
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau : 
 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương 

triển khai thực hiện các văn bản nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch 

UBND tỉnh.    
 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo cho quý Sở biết, 

thực hiện./.  

(gửi kèm các văn bản) 
 

 

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh LVB; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- VPUB: LĐVP; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 
 
 

Nguyễn Đình Tuấn 
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