TINH u? sOc TRANG
BAN CIII BiO PHONG, CHONG
D!CH COVID-19
*

BANG CONG SAN VIET NAM
Soc Tráng, ngày 26 tháng 9 nàm 2021

S&2C -CV/BCD
V/v chudn bj trkn khai môt s biên pháp
phông, chong djch Covid-19
trong tlnh hInh m6i

KInh gal: - Cong dng doanh nghip và Nhân dan trong tinh,
- Trung tam Chi huy phông, chng djch Covid-19 tinh,
- Si, ban, ngành, doàn the tinh,
- Ban Chi dao phông, chng djch Covid- 19 huyn, thj xâ, thành phô,
Trong thii gian qua, ca h thng chInh trj và Nhân dan tinh Soc Tràng dã
chung sue, dng lông, n lire thuc hin quy& lit, dng b các giãi pháp phông,
chng djch bnh Covid-19. Dn nay tInh hInh djch bnh Covid-19 trén dja bàn tinh
Soc Träng ca bàn duçic kim soát, toàn tinh dã chuyn sang tring thai bInh thuing
mói, hoat dng san xut kinh doanh trng bithc dugc khôi phiic, sinh hoat cUa Nhân
dan ngày càng thi4n lçi han. Tuy nhiên, vâi tInh hInh djch bnh a các tinh, thành
ph trong khu vuc vn con din bin h& sirc phirc tip, nguy cci djch bnh büng
phát do các yu th tir ben ngoài xâm nhp vào dja bàn tinh là rLt lan; d.c bit là
tInh trng ngixäi dan a ngoài tinh trâ v dja phuang bang các phi.rang tin Ca nhân
ho.c di trên các xe lung xanh d qua cht kim soát cUa tinh trâ v nhà ma không
khai báo y t, day là nguy ccr rt lan có th lam bUng phát djch bnh tai dja phuang
bt cü lüc nào.
Tü tInh hInh trên, d báo ye sirc khOe cho Nhân dan, tao diêu kin khôi phiic
hoat dng san xut, kinh doanh, hoc tp cUa hçc sinh, sinh viên; Ban Chi dao
phông, chng djch Covid-19 tinh Soc Trang kêu gçi cong dng doanh nghip và
toàn th Nhân dan trong tinh có buOc chun bj d sn sang áp ding mt s bin
pháp phOng, chng djch phü hqp vâi tInh hInh môi k ti'r sau ngày 30/9/2021:
"ThIch &ng, an toàn, linh hoat, kkm soát hiu qua djch Cvovid19; dông th?ii, dé
nghj các cp üy, chInh quyn, sâ, ban, ngành, Mitt trn T quc, các doàn th chü
dng xây dirng k hoach d tip tic tp trung cao nht, hiu qua nht cho cong tác
phông, chng djch Covid-19 trén dja bàn.
Ban Tuyên giáo Tinh Uy chi dao các ca quan báo chI kjp thai thông tin v
tInh hInh dich bënh, cong tãc phOng chng djch benh, v phuo'ng pháp, each lam
mâi d vua san xu,t kinh doanh, vüa phông, chng djch an toàn d cong dông
doanh nghip và Nhan dan hiu rô, dng thun, cüng chü dng ph& hqp thirc hin
t& cong tác phông, chng djch Covid-19 trong thai gian tói.
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Xin báo dn cong dng doanh nghip, Nhân dan trong tinh và các cp üy,
chInh quyn, Mt trn T quc, các doàn th bit, thc hin.
NGi nhân:
- Nhix trên,
- Thành viên Ban Chi do phông, chông
djch Covid- 19 tinh,
- Báo Soc Träng,
- Dài Phát thanh - Tuyên hinh SOc Trang,
- Liiu Van phông Tinh u.
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