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Tràng, ngày 23 tháng 6 nám 2021

KInh gó'i: - Các ban dãng, ban can si.r diâng, diáng dioàn,
dláng u trirc thuOc Tinh u,
- Ca quan Trung u'ang dong trén dja bàn tinh,
- Ban ThixOng vii Tinh dioàn,
- Các huyn u, thj u, thành u,
Thii gian gn day, báo chI có diixa tin phãn ánh mt s truô'ng hcrp can
b, dâng viên, cong chüc, viên chirc & mt s tinh, thành ph chua chp hành
nghiêm các bin pháp v phông, chng djch bnh; trong dió, có vic t chi'rc
hp mt lien hoan trong khi tInh hinh djch bnh Covid- 19 drang din bin ht
sirc phüc tap, là mt trong nhung nguyen nhân tim n nguy ca cao gay büng
phát djch, gay du lu.n không tt trong nhân dan.
D chU dng, thirc hin hiu qua Cong tác phông, chng djch bnh
Covid-19; Ban Thirông vi Tinh u yêu câu ngu&i dirng diâu các cap ui, chInh
quyn, Mt trn T quc, các hi, doàn th& ca quan, dan vj quán trit trong
can b, dàng viên, cong chirc, viên chirc và to chire thicc hin kjp thôi,
nghiêm tüc, có hiu qua các vAn bàn chi dao cüa Trung uang, ChInh phU, Thu
tuOng ChInh phü, cüa tinh v phông, thông djch Covid- 19; thirc hin nghiêm
tue các quy dljnh cüa Dáng, Nhà nu&c v trách nhim nêu guang cüa can b,
dãng viên, nht là can b lAnh dao chü ch& trong cong tác phông, cMng djch
bnh Covid- 19; không t chüc xem bong dlá drông ngu'&i; không to chirc hçp
mt lien hoan, nht là vào dip t chirc ki h9p thir nht Hi dng nhân dan các
cp, sa kt tInh hInh, kt qua thirc hin nhim vi.i 6 tháng du nAm 2021 cüa
ca quan, don vj,...; không dii drn các tinh, thành ph dang có djch, tru&ng hçrp
dc bit phài có kin cüa cp có thm quyn.
D nghj các cp ur t chüc quán trit thirc hin Cong vAn nay dn chi
b, dáng viên, doàn viên, hi viên.
VAn phông Tinh u chü trI, phi h'p vó'i các cp thu&ng xuyên theo
döi, nm tInh hInh trin khai thirc hin và báo cáo Ban Thu&ng vii Tinh u
tInh hInh, kt qua thirc hin COng vAn nay.
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No'i nhân:
- Thung tnrc HDND, UBND huyn,
- Các dng chf Ban Thuing vii Huyn u,
- Các chi, Dãng b trirc thuc Huyn üy,
- Liiu Van phOng Huyn üy.
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