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Vinh Phic, ngày 29 tháng 01 nám 2021 

KInh gz'i: - Các Ban can sr dâng, Dãng doàn trrc thuc Tinh üy; 
- Các s&, ban, ngành; 
- Các huyn, thãnh iiy, dãng üy trrc thuc. 

Trong my ngày g.n day, tInh hInh di djch Covid-19 có nhitng din bin 

m&i rt phIrc tap, xu.t hin nhiu tnrrng hcip lay nhim cong dng, trong do Vinh 

Phüc có nguy cci lay nhim r.t l&n. Phát huy thành qua cong tác phOng, chông 

dich Covd-19 cüa tinh trong nàm 2020, d kim soát hiu qua, không dé djch 

bnh xut hin trong cong dng trên da bàn tinh, Thixmg tnrc Tinh üy yeu cu: 

1. Các cp üy, chInh quyn, he thng chInh trj t chirc thirc hin nghiêm các 

nôi dung chi dao cüa Thu tii&ig ChInh phü tai  Chi thj s 05/CT-TTg ngày 

28/01/202 1 "Vi mt s bin pháp cp bach phOng, chng djch COVID-19". Näm 

chic din bin tInh hInh, tang c.rng cong tác kim tra; rà soát, siêt chat thirc hin 

các bin pháp phOng, chng djch hen dja bàn; chü dng, kjp th?i thirc hin dng 

b các bin pháp phông, chéng dich; tuyt di khOng &rçYc chü quan, lo là, kiên 

quyt không d dch Covid-19 xut hin trâ lai  trên dja bàn tinh. 

2. D dam bâo an toàn, thng nhAt không t chrc bàn pháo boa chào müng 

Tt nguyen dan Tan S&u näm 2021 tai tt câ các dja phuong (k cà các dja 

phiiang dã duçic Thi.räng tr1rc Tinh üy dng chü trtrcing cho b.n pháo hoa); 

không t chirc các hoat dng tp trung dông ngiii trên dja bàn tinh. 

Thii?mg trirc Tinh üy yêu cu các c.p, các ngành, các co quan thirc hin 

nghiêm tüc các ni dung chi do. 

Noinhân: 
- Các dlc TTTU, 
- Nhu kg, 
- CPVP, CVTH, 
- Luu VPTU. 
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