
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
TH! XA CU'A  LO Thc 1p — Ty' do — Hnh phuic 

S: /UBND-YT Cu'a Lô, ngày 06 tháng 10 nám 202] 
V/v rà soãt, 1p danh sách các tnrOng 
hçip trng dên/trâ ye ti'r phurng Nghi Hãi 

KInh giri: 

- Ban Chi dao, TTCH phông, chng djch Covid-19 các phuè'ng; 

- Thu trung các phông, ban, ngãnh, don vj lien quan. 

Ngày 01/10/2021 Trung tam Chi huy phông, chng djch Covid-19 thj xâ 

Cua Lô dã có Cong van so 1665/UBND-TTCH v vic râ soát, xét nghini cho 

ngui trâ v tir Chç Mai Trang, Bn Ca phiiông Nghi Hài. Truôc tInh hInh din 

bin phrc tp cüa djch Covid-19 trên dja bàn phrning thj xã; UBND thj xâ Ciira Lô 

yêu cu Ban Chi dao, TTCH phông, chng djch Covid-19 các phuè'ng và Thu 

tru&ng các phông, ban, ngành, don vj lien quan trin khai các ni dung sau: 

- Thông báo, rà soát, 1p danh sách tt câ các trung hcp dên/trô v tr 

phrnmg Nghi Hãi tiir ngày 22/9/2021 dn ngày 29/9/2021. 

- Ban chi dto, Trung tam Chi huy Covid-19 các phtthng chi do các to truy 

vt, t Covid cong dng khn truong rà soát, 1p danh sách den timg h gia dInh, 

doanh nghip trên da bàn quàn l. 

- Báo cáo kt qua thirc hin v UBND thj xã (qua phông Y t) truc 1 6h00 

ngày 06/10/202 1. 

Day là ni dung quan tr9ng cp bach, yêu cu Ban Chi do, TTCH phông, 

chông dich Covid-19 các phithng va Thu trung các phông, ban, ngành, don vj 

lien quan nghiêm tue trin khai./
, 

 

Noi n/ian: 
- So Y tê Ngh An; 
- BCD Covid-19 thj xã; 
- TT Thj iy - TT HDND thj xä; 
- ChO tjch, PCT UBND thj xä; 
- Ban Tuyên giáo Thi iiy; 
- Các phong, ban, nganh, don vj thi xâ; 
- Trung tarn VH-TT-TT thj xâ (dua tin); 
- UBND các phuông; 
- Luu VT-YT 

T.M UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

 

Doãn Tiên Dung 
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