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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRI

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phác

S& 6O3 /UBND-VX

Quáng Trj, ngày 30 tháng,f nám 2020

V/v phàng, chng Covid-19
KInh glxi:
- Các co quan Trung hong dóngtrên dja bàn tinh;
- Các S, ban ngành, doàn the cap tinh;
- IJBND các huyn, thj xâ, thành phô.
Thrc hin Cong din so 1838/CD-TTg ngày 27/12/2020 Thu ti.rng ChInh phü
ye vic phông, chông djch bnh COVID-19 và can cir din biên tmnh hInh djch bnh ti
mt s6 dja phuang trong nhüng ngày vüa qua. UBND tinh yêu cãu:
1. Các co quan, don vj, dia phixang trén dja bàn tinh thc hin nghiêm các chi
dto cüa Trung isong và cüa tinh ye phông, chông djch COVID- 19; tuyt dôi không Ia
là, chü quan trong phông chông djch; các lrc krgng chi.'rc näng tang cuing kim soát
cht chê ngui nhp cánh, nhât là nhp cãnh trái phép qua diRmg mOn, lôi mô, xr l
nghiêm mirth các trng hçp vi phm.
2. Các cp üy Dãng, chInh quyên, mtt trn và các doàn the vn dng ngithi dan
có ngixi than nuàc ngoài chü dông thông tin cho ng1.ri than cüa mInh tuyt di
không nhp cãnh trái phép; phát dng nhân dan phát hin, to giác i phim nhap canh
trái phép.
3. Thirc hin nghiêrn ngt các quy djnh ye cách ly và quãn l y tê dôi vâi ngtri
duqc cách ly sau khi két thüc th?i hn each ly tp trung.
Các co quan, don vj, dja phiiang và toàn th nhân dan trên dja bàn tinh th hin
tinh than trách nhim, thrc hin nghiêm các bin pháp phông chông djch Covid-1 9 theo
khuyên nghj cüa cac co quan chirc nàng dé don Nãm mâi và kS' nghi Tét Tan Sru vui
tuoi, lành manh, an toàn, gop phân vào sir thành Cong cüa các sir kin tr9ng dui ciia dat
niirc trong näm 2021. 1.
Ncr! n/ian:
- Nth.r tren;
- Thi.rmg trirc TU;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Thành vién BCD PC dich Covid-19 tinh;
- Luu VT, VX.
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