
 

 

 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ CÔNG THƢƠNG 
 

Số:           /SCT-KHTC 
 

V/v triển khai thực hiệnCông 

điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 

03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng 4 năm 2020 

        Kính gửi:  

- Các phòng Chuyên môn nghiệp vụ Sở 

- Các đơn vị trực thuộc Sở 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 991/UBND-KT ngày 

08/4/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Công điện số 

01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Sở Công Thương yêu cầu các phòng Chuyên môn nghiệp vụ Sở, các đơn 

vị trực thuộc Sở nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại 

Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, 

giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-

19. 

(Có Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 kèm theo) 

Căn cứ nội dung chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của UBND tỉnh, yêu cầu các Phòng, Đơn vị theo 

chức năng nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các giải pháp thực 

hiện để báo cáo UBND tỉnh theo đúng yêu cầu, thời gian gửi về phòng Kế 

hoạch – Tài chính trước ngày 12 và ngày 27 hàng tháng để tổng hợp. 

Sở Công Thương yêu cầu Trưởng các phòng CMNV Sở, Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC.  

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

  Vũ Hồng Sơn 
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