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S 3'1-CV/TU Vinh Pink, ngày 28 tháng 4 nãm 2021 
Vé tiép tyc tang ctthng cong tác 

phông, chAng djch bênh Covid-19 

KInh gii: - Ban can sr dàng UBND tinh, 
- Ban Chi do phông, chông djch bnh Covid-19 tinh, 
- Các ban dãng, dãng doàn, dâng üy trijc thuc Tinhüy, 
- Các huyn üy, thành üy, 
- M.t trn To quôc và các to chirc chInh trj - xa hi tinh. 

Ngày 28-4-202 1, Tinh üy nhn duçic Din cüa Thix&ng trirc Ban BI thu v tip 
tiic tang cuông cOng tác phông, chng djch bnh Covid- 19 (Sao gzi kern theo). D 
bâo v thành qua trong cong tác phông chng djch bnh Covid- 19, thirc hin thành 
cOng miic tiêu kEp, bâo v tOt nhât sirc khOe cüa nhân dan và triên khai thrc hin chi 
dao cüa Thung trijc Ban BI thu tai  Cong din ngây 27/4/2021; Ban Thumg v 
Tinh üy yêu c.0 các cp üy, th chirc dãng, chInh quyên, M.t tr.n To quc Va CC 

doàn the tir tinh den ca s& tp trung lãnh do, chi do và to chrc thirc hin mt s 
nhim vi tr9ng ..ãm sau: 

1. Quan trit và t chrc trin khai thirc hin nghiêm tüc các van ban chi do 
ct1a Ban Bi thi.L. Thu tixàng Chinh phü, Ban Chi dao quôc gia phông, chng dch 
Covid-19 Va hi.r&ng dn cUa B Y té; các van bàn chi dao  cUa Tinh iy, UBND tinh 
ye thng cis&ng cOng tác phông. ch6ng dch Covid-19; tuyt di không lo là. chü quan. 
m.t cânh giác trong cOng tác phàng, chng djch bnh, nhât là trong các ngày nzhi i 

0/4, 1/5 cüng nhi.r chun bj bâu cir Quc hi khóa XV và Hi ding nhân dan cc 
cAp nhim kS'  202 1-2026. 

Các dcng chI Uy viên Ban Thi.r&ng vi Tinh üy, Tinh üy viên di..rcc hân cô;; g 
phi:i trách, theo dôi dja phuang; BI thu các huyn, thành i1y, nguôi drng dAu cAp uy 
các cAp trirc tip chi dao  thi.rc hin cong tác phOng, chng djch bnh ti dja phuang; 
chu trách nhim truâc Ban Thumg vi Tinh y ye các hoat  dng phông, chông djch 
bnh trén dja bàn, pham vi quãn l. 

2. Ban can sr dãng UBND tinh, Ban Chi dao  phông, chông djch Covid-19 tinh 
chi do UBND tinh, UBND các huyn, thành phô, ngành y té và các ca quan, dan 
vj có lien quan chü dng xây dmg các phixang an chông djch bnh, sn sang dáp 
üng vci mpi tInh hung djch bnh có the xày ra trên dja bàn. Kiêm tra toàn b ca s& 
vt chAt, trang thi& bj y t, các khu virc cách ly; chuãn bj day dü phuang tin, diing 
cii, sinh phrn xét nghim, thu6c. . . cho tinh hung djch bnh lay lan trong cong dông; 
t cht'rc t.p hun, din t.p d chü dng chuAn bj cho các tInh hung xAu xây ra va 

thirc hin nghiêm tüc phuang châm bn tai ch trong cong tác phông, chông dch 
bênh Luc lucmg cong an, quãn su va y té duy tn chê do truc s.n sang thuc hiên 
phtrcmg an phông, chng djch trong tmnh huông khãn cap, nhât là dip  nghi lê 3 0/4, 
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01/5 và trong nhUng ngày chu.n bj vâ din ra cuc bu cr di biu Quc hi và dai 
biu I-IDND các cp. 

3. Chi do quàn 1 t& các ctja bàn dan cli, các co s& lixu trü, không d xãy ra 
tmnh trng nh.p earth trái phép xãy ra trén dja bàn tinh. Thrc hin day dü các bin 
pháp phông, chng djch bnh theo hithng dn cüa B Y té; thrc hin nghiêm yeu cu 
5K. Thi.x&ng xuyên t chrc kim tra, giám sat vic thirc hin các bin pháp phông, 
chng djch bnh, dc bit ti các ca sâ y tê, các khu each ly, truYng hçc, ca sà san 
xut, chq, siêu thj, bn Xe, các dja dim cong cong  tp trung dông ngr?i; trên các 
ph.rang tin giao thông cOng cing; các khu cong nghip, nhà may, xi nghip; các 
khu du ljch, khách s?n,  co sx luu tr11 và t?i  các sr kin tp trung dông ngi.thi. Hn 
ch th chrc các sir kin, các hot dng tp trung dông nglthi không c.n thit. 

4. Ban can sir dãng UBND tinh chi d?o  UBND các cp và ngành y t khn 
truang th chrc thrc hin tot cong tác tiêrn chüng vaccine phOng Covid-19 bào dam 
an toàn, diing di ttrçlng theo tinh thin Nghj quyêt sO 21/NQ-CP, ngày 26/2/2021 
cüa ChInh phü v mua và sr ding vaccine Covid-19 và báo dam d bao phü tiêm 
chüng trén dja bàn. 

5. Ban Tuyên giáo Tinh üy chi dçio các ca quan báo chI, truyên hlnh Va CaC co 
quan truyén thông chü dng cung cp thông tin kjp thô'i, chInh xác dé cành báo nglxi 
dan không chü quan, la là trong phông, chông dch Covid- 19; tiêp t%Ic dày m?nh  tuyên 
truyn yéu cAu 5K cüa B Y té; chü truong tiêm chüng vaccine phông Covid-19. 

Chi tn, ph& hcip vâi các co' qua, dan vj lien quan näm tInh hInh trin khai 
thirc hin, dnh kS'  hang tháng báo cáo Ban Thi.rmg vi.i Tinh üy két qua cong tác 
phông, chng djch Covid- 19 trén dja bàn tinh. 

6. Ban Dan vn Tinh üy, Mt trn To quôc và các to chirc chInh trj xã hi tinh 
chi do h thông dan vn ca sO tang cuOng các hoat dng ph bién, tuyén truyn 
nâng cao nhn th'trc cüa nhân dan trong vic chü dcng thrc hin các bin pháp phông, 
chông dch Covid-19; phát huy vai trô, trách nhim cüa mi doàn viên, hi viên và 
Nhân dan trong cong tác bào v, nâng cao si.'rc khoé cüa bàn than vâ cng dông. 

Nainhân: 
- Nhu trên, 
- Thumg tnic Tinh üy, 
- Báo VP, Dài PTTH tinh, Cong TTGTDT, 
- CPVP, CVTH, 
-Li.ruVPTU. 

(TH4) 

Ph3m Hoàng Anh 
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