
Uv BAN NHAN DAN 
Till XA CUA LO 
S: /UBND—YT 

V vic trin khai Cong 
din so 1677 CD-TTg cüa 

Thu tuOng ChInh phü 

CONG HOA XA HQI CHU NGI-IIA V1IT NAM 
thc 1Ip -Ti' do - I-lank plii.ic 

Ci'ca Lô, ngàv tháng 12 nàm 2021 

Kmnh gui: 
- TruôT1g cac phOng ban, ngânh dan v lien quan; 
- UBND các phuô'ng. 

Thirc hin cong van s 9535/UBND-VX ngày 06/12/202 1 cüa UBND tinh 
Ngh An V vic trin khai Cong din s 1677/ CD-TTg cüa Thu tuó'ng ChInh 

phü UBND thj xã yêu câu: 
Trueing các phông, ban, ngành, dan vj, các t chirc doàn th; Chü tjch 

UBND các phu'mg can cir chirc näng, nhim viii ducic giao trin khai thçrc hin 
nghiem cac ni dung chi dio tai  Cong din s 1677 CD-TTg ngày 04/12/2021 

cüa Thu tuo'ng ChInh phü v tang cung rà soát cOng tác tiem_yac xin ,quãn 1 
diêu trj ngu'?i nhim COVID 19 (phó to gl'ri kèm) ./ 

No'! n/ian: 
- Nhu' trên; 
- UBNDTinh (B/c); 
- Sà Y té (b/c); 
- TI Thi Uy - TT HDND thi xâ; 
- BCD P.0 dich COVID-19 thi xâ; 
- ChQ tich,  các PCT UBND thi xä; 
- IT Clii huy P.0 djch COVID-19 TX; 
- Luu VT,YT. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
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PHO CHU TICH 

bang Vmn Phüc 
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Uy ban nhãn dan tinh Ngh An 
Thai gian ks': 06/122021 17:06:39 -0 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NGH AN Dôc  Ip- Tr (10- Hanh phic 

s:3535 /UBND-VX Nghc An, ngày otháng 12 nám 2021 
V/v trin khai Cong din so 

I 677/CD-TTg ngãy 04/12/2021 
cUa Thu trâng ChIrth phü. 

KInh gi:ri: 
- Giám dôc các Sà; 
- ThU tru'&ng các Ban, ngành, dan vj cap tinh; 
- ChU tjch UBND các huyn, thành phô, thi xâ 

tinh Ngh An. 

Thirc hin kin chi dao cUa ThU tuâng ChInh phU tai  Cong din so 

1677/CD-TTg ngày 04/12/202 1 (Ban photocopy giri kern theo,), 

UBND tinh yeu cu Giám d6c các Sy; ThU tru&ng các Ban, ngành, dan vj 

c.p tinh; ChU tjch IJBND các huyn, thành phô, thj xã: 

- Thrc hin dUng tinh thin Nghj quyt s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

cUa ChInh phU v "ThIch irng an toàn, linh hoat, kiêni soát hiu qua djch 

Covid-19", chU dng dánh giá mirc d nguy ca sat thrc tê îé kp thai triên khai 

các bin pháp phông, chng dch phU hcip, khOng gay ách t.c, can tr& hoat 

dng san xut, kinh doanh vâ ânh hu&ng dn dèi sng cüa nhãn dan. 

- Dy mnh phát trin kinh t, xã hi, dng thñ bâo dam thirc hin 

nghiêm nguyen tc 5K, d.y manh han nüa thc do tiêm vc xin an toàn, khoa 

hçc, hiu qua vâ các bin pháp phông, chng djch cUa Ban Chi do Quôc gia 

phông, chng djch Covid-19, B Y t và Ban Chi dao phông, chông djch 
Covid-19 tinh.t 

Noi nhân: 
- Nhtx trén; 
- Chii tich UBND tinh; 
- PCT VX UBND tinh; 
- CVP, PCVP VX UBND tinh; 
- Cng thông tin din tü tinh; 
- L.ru: VT, KGVX (TP, P) 
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THU TU'ONG CHINH PHU CQNG HOA XA FIQI cHU NGHiA VI1T NAM 

Dôc IIp - Tir do - 1-lanli phic 

S: 4 GH/CD-TTg Ha Nç5i, ngày 01-  tháng 12 náni 202! 

CONG D11N 

THU TUONG CHINH PHU din: 

- Các B, co quan ngang B, ca quan thuc ChInh phü; 
- Uy ban nhân dan các tinh, thành phô tr1rc thuc Trung uang. 

Sau gn hai tháng thrc hin Nghj quyt s 1 28/NQ-CP ngày 11 tháng 10 narn 
2021 cUa ChInh phü v "ThIch ing an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch COVTiD-
19", tmnh hInh djch bnh COVID- 19 ca ban di.rgc kiêm soát. Tuy nhiên, dch van diên 
bin phüc tp & nhiu dja phuang, mt s nuOc dã xu& hin bin chüng m&i Omicron. 
Dê tiêp tilc vra kim soát, phông, chông djch hiu qua, vera phát triên kinh té - xã hj, 
bão dam d&i sang nhân dan, Thu tuàng ChInh phCi yêu can: 

1. T.Jy ban nhân dan các tinh, thành ph trrc thuc trung ucrng chi do các 
cap, thrc hin diing tinh th..n Nghj quyt so 1281NQ-CP ngày 11/10/202 1 ca 
ChInh phü v "ThIch (mg an toàn, 1mb hot, kim soát hiu qua djch COVID-19"; 
chñ dng dánh giá m(rc d nguy ca sat thizc t d kjp thd trin khai các bin pháp 
phàng, chông dich phü hçip, không gay ách tic, can tr& hoat dng san xuât, 
kinh doanh và ành hu&ng dn dô'i sng cüa nhân dan. 

2. Các B, co quan ngang Bc, Co quan thuc Chinh phü, Uy ban nhân dan các 
h .. • A 

tinh, thanh pho trrc thu9c Trung uang day m?nh  phat trien kinh te xa h91, dong thai 
bâo dam thc hin nghiêm nguyen tc 5K dy mnh han nQa tc d tiêrn vAc xin an 
toàn, khoa hçc, hiu qua và the bin pháp phàng, chng djch cüa Ban Chi dao Quôc 
gia phông, chng dch COVID- 19 và B Y tê./. 

No'i nhçIn: 
-Nhtrvrn; 
- ThC ttr&ng, các Phó Thu tiróiig; 
- Van phàng Tng Bi thtr; 
- Van phông Qu6c hi; 
- Van phàng ChCi tjch n.ró'c; 
- Các thành viên BCDQG phông, ch&ig djch COVTD- 
- To Cong tác dc bit cüa Chinh phii th,rc hin 

cong tác phOng, chng djch COVLD-19; 
- V.n phOng Chinh phu: BTCN, các PCN, Trci I' TFg, 
Các V: CN, NC, KTTH, QHQT, TKBT, TH; 

- Lru: VT, KGVX (3).vt. A 

THU TU5NG 
•4•. •. ••, 

im Minh ChInh 
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