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C'y"w
Troi-ihtng ngày qua, di djch Covid- 19 biên ehüng m&i ô Anh dã bng phát
và din bin phixc tp trên dla bàn các tinh Quãng Ninh, Gia Lai, Din Biên, Hung
Yen, Bc Ninh, thành ph H ChI Minh..., dc bit là tinh Hãi Duong. Den nay
dch dã xu.t hin tii tht cã 12 huyn, thi. xä, thành ph6 cüa tinh Hài Duang vó'i hcm
600 ca duong tInh, gn 14.OQO nguôi là Fl phài cách ly t.p trung; tinh Hãi Duong kIch
hot toàn bô h th6ng chmnh trj vào trng thai khétn cp, huy dng mcii nguôn Ic dê
phông chng dai di.ch và dã thirc hin phong tóa hoàn toàn thành ph ChI Linh, huyn
Cm Giàng và cách ly xâ hi toàn tinh trong 15 ngày, k t Oh ngày 16/02/202 1.
Tuy nhien, bin chüng Covid-19 mói có thc d lay lan nhanh khin s bnh
nhãn và nguäi phãi thirc hin each ly tp trung ngày mt tang cao, dôi hôi nguôn nhân
lirc và vt hrc rt lan tong cong tác phàng, chông và chcia tn, djch bnh. Dê kjp thai
h trq cho Nhân dan tinh Hài DuGng, Ban Thung trrc Uy ban Trung uong Mt
trin T qutc Vit Nam d nghj Ban Thu&ng trrc Uy ban Mt tr.n To quc Vit Nam
các tinh, thành ph&
1. Chü dng ph6i hçip vài các t chrc thành viên, các ban, ngành ehirc näng cüng
cp tang cuâng cOng tác tuyên truyn nhm nâng cao nhn tht'rc, 9 thirc trách nhim cüa
nguôi dan tong phàng chng djch bnh tao s1x ding thun xa hi; v.n dng các tang lap
nhân dan nãng cao 9 thirc ttr bào ye mInh, bão v gia dInh, cong dông, thrc hin các
bin pháp phông, chng djch bnh theo khuyn cáo cüa B Y té.
2. Quán tnit các quan dim, nguyen tâc, phuong châm phOng, chng djch theo
tinh than chi dao cüa Thii tuong ChInh phü "inài ngw&i k2n là m3t chié'n s môi c0
quan, gia a'Inh là m5tphào dàiphông, chó'ng djch"; mi can b, dãng viên, cong chiic,
vien chirc phài guong mu d Nhân dan thtrc hiên theo, tuyt di không chü quan, l
là, không hoang mang; chü dng tii giác tr each ly, khai báo y t tong tn.rng hcip di 1ir
ving dlch hoc nghi ngi tip xüc vói ngi.râi bnh.

3. Phát huy vai trà giám sat cüa qu.n ching nhãn dan, vai trô cüa Ban Cong tác
Mat tm, các chi hôi doàn th, nht là vai trô nông c6t cüa các t tçr quãn ti thôn, bàn,
t dan ph6 d kjp thai phát hin sim các trung hgp vi phm quy dlnh v phông,
chng djch...
4. Xem xét vn dng hoc trich kinh phi ttr ngun ciru trçl cüa da phucmg d h
trq cho Nhán dan tinh Hãi Duang v kinh phi, v.t tix y t, hrang thrc, nhu y&i phãm
thit yu d tinh Hãi Discrng có them ngun 1%rc kim soát, d.y lüi djch bnh Covid-19.
Trãn tr9ng cam an các dông chI.
Thông tin lien h: Dng clii Lê Van C.n, Phó Chü tjch Uy ban M.t trn T
quc Vit Nam tinh Hài Dixcing, din thoi: 0904.372.956; email:
lecanmttqhdgmail.com hoc dng chI Ngo Di Düc, chuyên viên Ban Phong trào ca
quan Uy ban Trung i.rcing Mt tr.n T quc Vit Nam, din tho?.i: 0898.568.999;
email: daiducmt77gmail.com.
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