
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CIYA  LO 

So: /UBND-YT 

V/v báo cáo 1p  danh sách các 
hrc hrcng tuyên dâu phvc vi 

phOng, chông COVID-19 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V1T NAM 
Dc Ip —  Tir do —  Hnh phüc 

Cua Lô, ngâv t/icng 8 niiiii 2021 

KInh gui: 
- Truâng các phOng, ban. nganh, dan v th xä: 
- UBND các phu?mg. 

D dam bão vic phân cong nhim vii cQng nhu h trçY kjp thO'i các diëu kin dáp 

irng cho các 1irc lucmg tuyn du phic vi cong tác phOng, chng djch COVID- 19 trën 

dja bàn thj xa trong giai dotn hin nay. UBND thj xä yeu cu ThU trixcing các phOng. 

ban, ngành, dan vl thj xä ChU tjch UBND các phumg triên khai mt s ni dung sau: 

1. To chirc rà soát. 1p danh sách tt cá các hrc Iung tuvën du (Thánh vi'n 

BCD phOng chng djch: Thành viên To truy vet. to truy vet cong dOng. các chOt, Ban 

quán 12 tti khu cách ly; Lçrc lacing phOng viên. thanh niën tjnh nguyen di shipper 

xanh", tuyên truyn kru dng) thuc don vj mInh tham gia phuc vçi cOng tác phOng. 

chng djch COVID-19. (CO biêu kern thee) 

2. Di vOi các don vj cp thi xà 1p danh sách (Theo niic' 1 d nghj tJBNI) th! 

xa h trçi v các ni dung sau: 

- Danh sách d nghj dtxçic trang b d báo h phvc vi cho tU'ng 1irc lacing 

phOng, chng djch. (D ducic cAp bao nhiêu ? Chua cap?) 

- Danh sách d nghj duçic tiêm vc xin phOng COVID-19. 

- Danh sách d nghj duçc Test nhanh kháng nguyen thee djnh k\. 

Dày là ni dung quan tr9ng yCu câu ThU trLrcYng các phOng. ban. ngành. dan v 

thj xä; ChU tjch UBND các phang tp trung rà seat, báo cáo ye UBND thj xä qua 

phOng Y t ('email. phongvteubncicualo'agiiiail.coin)  traâc ngày 29/8/202 

A'o'i n/ian: 

- Nhu trên; 
- TT ThI Uy, HDND thi x; 
- ChU tich, các PCI UBND thi x; 
- MTTQ thj x và các doàn the; 
- Lu'u VT, YT.  Al 

TM.UY BAN INHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phuc 



DANH SACH 
Lrc Iu'Qilg tuyên dãu,phiic vii cong tác phOng, chông dch COVID-19 trên da bàn th xä 

(Kern theo Cong vOn sO ....../UBND-YT ngOy... thOng ... nOrn 2021 cOa UBND thj xâ CO'a LO) 

fJon vi:  

TT 119 V ten Chu'c viii NIiirn vIii (111cc plian cong 
ta I 

Ghi chñ 

2 
3 
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