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gûi: - Câc huyÇn üy, thi uÿ, thành üy, dang üy tryc thuQc,
- Câc ban cân sU dâng, darrg doàn,
- Câc sô, ban, ngành, doàn thê ünh.

Thài gian qua, câc câp üy dâng, chinh quyèn, co quan, don vi trong tinh

dâ tâp trung lânh d4o, chi d4o công tâc phông, ch6ng dich bÇnh Covid-l9 d4t

nhièu két quâ tich cgc, không dé phât sinh tây nhiêm bênh trên dla ban. Tuy

nhiên, tù ngày 25/712020 t4i m§t sO aia phucrng: Eà Nâng, Quâng Ngâi, Quang

Nam,... ddphât hiÇn câc calày nhiêm môi trong cQng dàng, chua xâc dinh dugc
). .(

nguôn gôc lây nhiêm. Truôc diên biên khô luèrng cüa clpi d!ch, Ban Thuùng vg

Tinh üy yêu càu:

l. Câc câp üy, tô chüc dang, co quan, don v!, dla phuong tiép tpc nâng cao

nhAn thüc, trérchnhiÇm, t4p trung lânh d4o, chi d4o, tô chric thgc hiÇn nghiêm tuc

Lùi kêu ggi cüa cüa Tông Bi thu, Chü tich nuôc Nguyên Phü Tiqng, câc vàn ban

chi dpo cüa BQ Chinh tri, Ban Bi thu, Ch(nh phü, Thü tucnrg Chinh phü, Ban Chi

dpo Quôc gia, Ban Thuong vu Tinh üy và Üy ban Nhân dân tinh vè công tâc

phông, chông dich bênh Covid-l9 trên dia bàn.

Dây m4nh công tâc tuyên truyèn dê nguùi dân nâng cao ÿ thric tg bâo vÇ

bân thân, gia dinh và c§ng dàng, tg giâc châp hành câc quy <tinh vè phông chông,

dich. Thông tin kip thùi, minh bpch tôi nguùi dân vè tinh hinh dich bÇnh; phât

huy hiÇu quâ câc phuong tiÇn truyèn thông dê tuyên truyèn, vfn d§ng cân bQ,

dâng viên và nhân dân hiêu, dông hành cùng câp ity, chinh quyèn câc câp trong

công tâc phông, ch6ng d!ch. Kiém soât ch{t chë câc truùng hqp dén, vè tri và di

qua vùng cô dich, <tac biêt 1à thành pfrO Oa Nâng.

Bi thu câp üy, nguùi dung dàu tô chrîc dâng, chinh quyèr, tr.uc tiép lânh dqo,

chi dpo và chlu trâch nhiêm vè công tâc phông, ch6ng dich bÇnh theo dia bàn, linh
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Wc phu trâch. Coi công tâc phông, chông dlch là nhiÇm vU quan trgng, câp bâch;

huy tÏ§ng câ hÇ thông chinh tr! và nhân dân tham gia phông, chông dich; tuyÇt <Iôi

không dugc lo là, chü quan, nh.*g cüng không gây hoang mang trong nhân dân.

2. Ban Cân sg Dâng UBND tinh, Ban Chi dao tinh vè phông, chiSng dich

bênh Covid-I9 thuc hiên nghiêm két luân cüa Thü tuong Chinh phü tai cuQc hgp

Thuômg tr.uc Chinh phü vè phông, chông dlch Covid-19. Chi dao dàng bq câc giâi

phâp phông, chi5ng dich; tSp trung nâm tinh hinh, chi dpo phât hiÇn sôrn, khoanh

vùng, câch ty, dièu tri ki.p thùi @éu cô); xü 1ÿ nghiêm câc truùne hÇp dua nguài,

chria châp nguùi tru ngp trâi phép trên dia bàn tinh. Chuân bi tôt câc dièu kiÇn dê

§p thùi tmg phô trong truôrng hçp dich bênh tâi bùng phât. Chi iT4o tàng cuùng

dâu tranh, xü 1ÿ nghiêm câc hành vi dua tin sai sU thât gây ânh huông tiêu cgc

trong công tâc phông, ch6ng dich.

3. Ban Tuyên giâo Tinh üy theo dôi, dôn diSc viêc thUc hiên Công vàn này;

thuôrng xuyên bâo câo két quâ vôi Thuùng tryc Tinh üy, Ban Thuong vU Tinh üy.i.

Noi nhân:
- Ban Bi thu TrW Dans, I
- Vàn phông Tw Eâng, J faa bdo cdo)

- Câc dlcÜy viên BTV Tinh ùy,
- Nhutrên,
- Ltm Vàn phông Tinh uÿ.
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