ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số: 123 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

06

tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại
Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về tình hình
thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 03/4/2020, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (sau
đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thị
xã, thành phố để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của tỉnh. Tham
dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Võ Xuân Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng
chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường
trực Ban Chỉ đạo và các Sở, ngành: Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền
thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao
thông vận tải, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại điểm cầu 18 huyện,
thị xã, thành phố; có đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các thành phần
khác có liên quan.
I. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Sở,
ngành có liên quan của tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo triển khai thực
hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội
nghị tại các điểm cầu; đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh chỉ đạo các nội dung sau:
1. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục hưởng ứng tích cực
Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 30/3/2020,
Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ, Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng
Chính phủ và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của tỉnh.

2. Các cấp ủy Đảng và chính quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ
chức, của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các
tầng lớp nhân dân trên địa bàn theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 726-TB/TU
ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cán bộ, công chức, viên chức, Đảng
viên không tổ chức cưới hỏi, tiệc tùng trong giai đoạn cấp thiết hiện nay, việc tổ
chức tang lễ không tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện, thị xã, thành phố phải cử cán bộ trực 24/24 để xử lý kịp thời các vấn đề
phát sinh tại địa phương; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy
ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra ổ dịch trên địa bàn do không chấp hành nghiêm
các quy định phòng, chống dịch bệnh. Không đưa vào cấp ủy các cấp những cán
bộ lãnh đạo, chỉ đạo không kiên quyết, kịp thời công tác phòng, chống dịch trên địa
bàn phụ trách; quan tâm bồi dưỡng cán bộ thôn, tổ dân phố để trực tiếp tham gia
phòng, chống dịch hiệu quả.
3. Các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để các
đối tượng lợi dụng tình hình dịch để phạm tội, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội
phạm, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc, đua xe, cướp giật…có xảy ra trên địa bàn
trong thời gian gần đây. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại
các khu cách ly, đồng thời, chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng
nhằm kịp thời sàng lọc, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về khai báo y tế, giám sát,
lấy mẫu, cách ly. Cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn với vai trò nòng cốt
của lực lượng công an, quân sự, y tế cần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ,
phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao, nhất là trong quản lý, theo dõi địa bàn.
4. Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến rất khó lường, điều kiện khu
cách ly của tỉnh đang rất khó khăn, đội ngũ y bác sĩ, lực lượng phục vụ còn hạn
chế, ngân sách cũng có mức độ nhất định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh, các tổ chức thành viên bằng nhiều kênh thông tin khác nhau tiếp tục động
viên người dân Quảng Nam học hành, làm ăn xa quê ở các thành phố nơi dịch
COVID-19 diễn biến phức tạp (nhất là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh)
nên ở yên tại chỗ theo kêu gọi của Chính phủ để vừa không vi phạm pháp luật vừa
cùng chung tay, góp sức chống dịch, đây cũng là việc thể hiện tình cảm, trách
nhiệm với quê hương Quảng Nam trong lúc khó khăn này. Đồng thời, kêu gọi,
huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, các hội đồng hương
phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng,
chống dịch, hỗ trợ cho đồng bào Quảng Nam xa quê có hoàn cảnh khó khăn trong
điều kiện hiện nay.
5. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các
kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh, có kế hoạch
tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tuyệt đối không
người dân đói, thiếu ăn.
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II. Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:
Thời gian qua, tình hình bịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó
lường và cả nước đang bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong
phòng chống dịch bệnh. Với tinh thần và quyết tâm cao nhất, nhìn chung, cả hệ
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ, nhân viên y tế, các lực lượng
công an, quân sự, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời,
có hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện
của Trung ương, của tỉnh; chủ động phối hợp triển khai chặt chẽ, đồng bộ các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát tốt việc tiếp nhận, cách ly du
khách, công dân về địa phương và về nước, công tác phòng, chống dịch bệnh trên
địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu; an ninh, trật tự, an toàn xã hội được
đảm bảo. Tuy nhiên, ở một vài địa phương vẫn còn bị động, lúng túng, người
đứng đầu chưa thể hiện hết trách nhiệm, còn tình trạng giao việc cho cấp phó
nhưng không theo dõi, đôn đốc, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác
phòng, chống dịch trên địa bàn; chưa chủ động trong việc thành lập các khu cách
ly tập trung cấp huyện; tổ chức khai báo y tế toàn dân đạt tỉ lệ thấp; một số chốt
chặn kiểm soát y tế chưa làm đúng yêu cầu.
Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó
lường, công dân từ vùng có dịch, kể cả công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập
cảnh trở về địa phương ngày càng nhiều, với số lượng lớn cần phải cách ly; nhằm
tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan trên
địa bàn (nếu có ca dịch), đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân
và để nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất
có thể xảy ra khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các Sở, Ban,
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phát huy kết quả đạt được
trong thời gian qua và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân
dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện nghiêm túc, có
hiệu quả theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính
phủ, Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ
và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là Công văn số
1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2019 và các Thông báo kết luận của Trưởng Ban,
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID19; khẩn trương triển khai thực hiện khai báo y tế toàn dân, đồng thời, thông tin
rộng rãi, kịp thời đến nhân dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp cách ly tại
nhà theo đúng quy định của ngành y tế, hạn chế đi lại, di chuyển từ vùng này qua
vùng khác, góp phần cùng cả tỉnh đẩy lùi dịch bệnh; xử lý nghiêm những trường
hợp đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến cộng đồng, công tác phòng chống
dịch và trật tự an toàn xã hội.
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2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực
hiện đồng bộ, quyết liệt, áp dụng mọi biện pháp phòng, chống dịch bệnh với tinh
thần bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn cho nhân dân là trên hết; tăng cường tính
chủ động, sẵn sàng ứng phó với các cấp độ dịch theo Kế hoạch số 58/KH-BCĐ
ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về
đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam; có phương án bổ sung thêm các khu cách ly dự phòng để sẵn
sàng phục vụ nhân dân, không để bị động, các nơi tập trung này phải đảm bảo các
điều kiện sinh hoạt cho người cách ly như: nơi ở, điều kiện vệ sinh, nước uống,
nước sinh hoạt (nhất là mùa nắng nóng). Đối với người đang thực hiện cách ly y
tế tại cơ sở cách ly tập trung, có nguyện vọng chuyển sang cách ly tập trung tại
khách sạn, các cơ sở lưu trú trên cùng địa bàn và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú,
các dịch vụ liên quan của khách sạn: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế
tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020.
3. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
phải chấp hành, thống nhất cao về quan điểm, phương hướng chỉ đạo của cấp trên
và tổ chức hành động quyết liệt, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, dự lường
để xử lý các tình huống xấu nhất; chủ động nhận diện các nguy cơ lây lan dịch
bệnh ngay từ những dấu hiệu đầu tiên, đồng thời, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, theo
dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh
trên địa bàn mình phụ trách; phân công các cấp ủy viên, thành viên Ủy ban nhân
dân đứng điểm chỉ đạo, nắm bắt tình hình tại các địa bàn đã được phân công theo
dõi.
4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh và các địa phương, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
khẩn trương có phương án phân loại rác thải, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
tại các khu cách ly tập trung phù hợp, đúng quy định, giảm chi phí; vệ sinh môi
trường xung quanh khu cách ly theo đúng quy định hiện hành; hạn chế thấp nhất
việc lây nhiễm chéo, dịch chồng dịch.
5. Các Sở, ngành: Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố phát huy tác dụng, hiệu quả của các chốt kiểm soát, chủ động bố trí lực
lượng trực tại các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và địa
phương phù hợp với điều kiện thực tiễn, không để phát sinh hiện tượng ngăn sông
cấm chợ xảy ra trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại
Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020, trường hợp nào vi phạm phải
điều chỉnh.
6. Giao Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với
các ngành chức năng có phương án xử lý phù hợp đối với các tài xế, phương tiện
từ vùng dịch vào Quảng Nam theo hướng: nếu phù hợp với qui định tại Mục 4
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Mục 3 Công văn
2601/VPVP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ thì cho vào nhưng
phải thực hiện khai báo, giám sát y tế chặt chẽ, trong đó làm rõ lộ trình di chuyển,
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các điểm bốc dỡ hàng, thời gian ra khỏi Quảng Nam để giao Công an cấp huyện
và chính quyền địa phương cấp xã/phường theo dõi. Sau thời gian thực hiện nhiệm
vụ, nếu lưu trú phải thực hiện lưu trú tại khu lưu trú tập trung cấp huyện (nơi có
trụ sở làm việc hoặc điểm giao hàng cuối cùng) hoặc đang ký lưu trú tại khách
sạn có trong danh sách đăng ký cách ly có thu phí.
Công an tỉnh tiếp tục triển khai quản lý chặt chẽ các chốt kiểm tra y tế xung
yếu, tập trung hướng dẫn xe qua tỉnh Quảng Nam đi lên đường cao tốc Đà Nẵng
– Quảng Ngãi.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền
hình Quảng Nam xây dựng chương trình, nội dung, nghiên cứu mở rộng thêm số
lượng môn học, cấp học, chọn lọc phát sóng trên truyền hình cho học sinh học tập
phù hợp với điều kiện thực tiễn và nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức dạy học
trên các mạng truyền thông, xã hội.
8. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y
tế, Công an tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý
các đối tượng dương tính với ma túy trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội tại Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020
về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID19 trong đợt cao điểm. Trong đó, nghiên cứu thành lập phòng cách ly tại khu cách
ly tập trung để quản lý chặt chẽ các đối tượng này.
9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát các trường
hợp là người nước ngoài đi lang thang (không giấy tờ tùy thân, hết hạn visa) trên
địa bàn tỉnh gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp, liên hệ với các lãnh sự quán nước ngoài
tại Việt Nam để có hướng giải quyết phù hợp. Trong thời gian chờ thống nhất
phương án giải quyết, giao Công an tỉnh quản lý tại các khu vực tạm giữ của Công
an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Công an tỉnh, đảm bảo an toàn và các chế độ
ăn uống cho người nước ngoài; Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp có giấy
tờ, visa còn hiệu lực thì lực lượng Công an đưa đến khu cách ly tập trung của
thành phố Hội An.
10. Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục quản lý thống nhất các khu
cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã,
thành phố tổ chức nấu ăn cho người đang ở tại các khu cách ly tập trung (bao gồm
cả người Quảng Nam trở về từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) theo đúng quy
định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ. Sở Y tế tổ chức
lấy mẫu xét nghiệm theo đúng qui định, ưu tiên cho các khu cách ly có điều kiện
sinh hoạt hạn chế và tập trung có kết quả trước cho nhóm đối tượng người già
yếu, đau ốm, phụ nữ, trẻ em để có thể xem xét cho về sớm cách ly tại gia đình nếu
qua 2 lần xét nghiệm đều âm tính theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Giao Sở Tài chính
nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy
định về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh mà trong Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ chưa đề
cập, bao gồm cả nội dung thu, hình thức thu, mức thu, chế độ miễn giảm cho
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những đối tượng là người về từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sau ngày
01/4/2020.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường phối hợp
với Hội đồng hương người Quảng Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tích
cực thông tin cho bà con đồng hương về chủ trương của tỉnh, động viên bà con ở
lại, chưa về quê hương lúc này, đã về là phải vào khu cách ly tập trung theo qui
định trừ trường hợp thuộc đối tượng theo qui định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường hợp đặc biệt cấp thiết khác sẽ
xem xét xử lý riêng; tổ chức vận động quyên góp để kịp thời hỗ trợ những trường
hợp có hoàn cảnh khó khăn.
12. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố tăng
cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày
27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công
văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Công văn
số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy
định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ và Hướng
dẫn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân
tối cao. Giao Công an tỉnh cụ thể hóa dưới hình thức hỏi - đáp các hành vi vi phạm
để phối hợp với Tiểu Ban tuyên truyền công bố trên truyền hình, truyền thanh, xe
lưu động, phát tờ rơi và dán tại một số địa điểm cần thiết.
Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch
COVID-19 tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về
tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo triển khai thực
hiện của Trung ương, của tỉnh. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Văn Anh Tuấn
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