VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________

Số: 5255/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2021

V/v bổ sung nội dung
Công điện số 1063/CĐ-TTg

Kính gửi:
- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương
Tiếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg
ngày 31 tháng 7 năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19, được sự đồng ý
của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Văn phòng Chính phủ xin bổ sung
cụm từ “tỉnh, thành phố” trong đoạn “Tuyệt đối không để người dân di
chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách
(trừ những người được chính quyền cho phép)” tại khổ thứ 2 điểm 2 thành:
“Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú
từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được
chính quyền cho phép)”.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
cơ quan liên quan biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo TW; Ban Dân vận TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, NC,
QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;
- Lưu: VT, KGVX(03),PL.
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