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Quáng Trj, ngày 07 tháng  3  nám 2020 

V/v Tip tic si:r diing Khách sn Ngân Ha 
thj trãn Cüa Tüng lam khu cách ly tp trung 

KInh gui: Ngân hang Nông nghip và PTNT Vit Nam, 
Chi nhánh Quàng Trj 

Truâc ht, UBND tinh trân trng cam cm Ngân hang Nông nghip và PTNT 
Vit Nam, Chi nhánh Quâng Trj dâ tao  diêu kin thu igi cho tinh Quãng Trj sir 
diing khách san  Ngân Ha a thj trân Cira TUng lam khu each ly tp trung trong giai 
doan 1, gop phân tIch circ trong vic phông, chông djch Covid- 19 trên dja bàn tinh. 

Hin nay, trên dja bàn tinh Quàng Trj dä phát hin 02 ca di.wng tInh vâi vi rut 
SARS-CoV-2, dông thai tiêm an nhiêu nguy ca djch bnh lay lan rng trong cong 
dông. Thirc hin chi dao  cUa Thu tixâng ChInh phü và Ban Chi do Quôc gia phông 
chông djch Covid-19 ye quyêt lit han nCa trong cong tác phông, chông djch; d.c 
bit là vic to chirc each ly dôi vOi nhüng trnng hcip nghi ng? lay nhiêm, UBND 
tinh Quàng Trj dA buy dng nhiêu co s& luu trü, truang h9c, trai huân luyn cUa to 
chüc, cá nhân lam khu each ly tp trung nhisng van chua dü so krçing yêu câu. 

Nh&m gop phn h trg cong tác phOng, ch6ng djch Covid- 19 trên dja bàn tinh, 
UBND Tinh dê nghj Ngân hang Nông nghip và PTNT Vit Nam, Chi nhánh Quãng 
Trj giao tinh Quàng Trj tiêp tic s1r dung khách san  Ngân Ha a thj trân Cüa Tüng, 
huyn Vinh Linh lam ca s& each ly tp trung. 

UBND tinh Quãng Trj s chi dao  UBND huyn Vinh Linh quàn l, sà diing Ca 
s& cách ly tp trung theo dung quy djnh hin hành cüa Nba nrnc. 

Trân tr9ng cam an.I. 

No'i nhzln: 
-Nhutrén; 
- BCH Quan sii tinh; 
-SôYtê; 
- IJBND huyn VTnh Linh; 
-LiruVT,VX. 
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