
UY BAN NIIAN I)AN CONG U)A XA t1O (ilti NGIIIA Vtti' NAiV 

TI1 XA CUA L() Doe kIp-'l'u do-Uinh phuc 

So: /UI3NI) - Y'l' 
V/v LhOn to chrc nit sO hott diig ky ii 

66 nan nuOy I hk thtiOc Vit Naiii. 

Cia Ló, ntà.' ihcn 02 ncin 202 1 

 

KInh gu'i: 

 

- Các phdng, ban, ngârih, do'n v cap th 1in quan; 

- IJBNI) các phuong. 

iruoc tInh hInh dich hnh CO VII) - 19 dang din bin phrc tap trn toan th 

gioi va cac dia phu'ong trong Ca UGC dang chung tay phong chOng dlch  bnh: 

'I'h'c hin Cong van sO 51 6/SY1'-VP ngây 17/02/2021 cOa SO Y t Ngh An v 

vic khOng tO chi'c 1 k nirn 66 näm ngây i'hãy thuOc Vit Narn. IJI3NI) 't'h xä 

yêu câu các phOng, ban, ngành, dn v cp ihi ban quan, UI3NI.) cc phring thLrc 

hiên môt sO nôi dung sau: 

1. KhOng tO chOc các hot dng k nim 66 näni ngàv Thav thuOc Vit Narn 

27/02/1955 - 27/02/2021); 

2 I p tuc quan tarn glup dO, tao rnoi dftu kiLn thuan loi dC nganh \ tc I 

xa hoan thanh tot nhiem vu duoc glao; I ang cuoTig tuycn truycn tren cac phuong 

tin truyên thông vâ trco bang ron chao mimg ngâv Thiy thuoc Vit Nam 

( 27/02/1955 27/02/2021). 

Nhân dLFOC COng van nay ycu ca thu trLlOng các phOng, ban, ngânh, don vi 

cap th han quan; ChO tch UBNI) cac phuong nghiam tOe trin khai thçic hin dy 

dO vi dOng thoi gian quy 

Noi nhmn:  

- Nhu 11cm: 

- II [hi Ov (B/c): 

- (TI. cOc PCi INN I) [hi xO: 
- (.I tJBNI) 7 phuong: 
- Luu V1.Y'1 

I'M. t,Y RAN NIIAN I)AN 

1<1'. CtItJ 1CII 

iI() (]ItJ 11(11 

Hoang Van Ih6i 
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