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                                 Kính gửi:  Sở Y tế. 

 

 

 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 7471/TTr-SYT ngày 21/12/2021 

của Sở Y tế đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp cảnh giác 

nguy cơ bùng phát dịch trong dịp Lễ, Tết Nhâm Dần (năm 2022); 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại 

cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

theo Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát lại các nội dung chỉ đạo nêu tại Thông 

báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ để bổ sung, 

hoàn chỉnh văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp cảnh giác nguy cơ bùng 

phát dịch trong dịp Lễ, Tết Nhâm Dần (năm 2022). Trong đó lưu ý, giao Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản nêu rõ chính kiến về danh mục các hoạt 

động vui chơi, giải trí không cần thiết phải hạn chế tập trung đông người trong 

dịp lễ, Tết sắp đến và số lượng người cần hạn chế; gửi văn bản đề xuất về Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế chậm nhất đến ngày 24/12/2021. Trên cơ sở đó, Sở 

Y tế tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất đến 

ngày 25/12/2021 để xem xét chỉ đạo./. 

(gửi kèm văn bản) 
 

 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- TT. TU (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

  

                        
                                                                                                                      

Nguyễn Long Biên 
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