
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH LONG AN Dc 1p  - Tçr do - Hanh phüc 

S: 3659 /UBND-VHXH Long An, ngày 30 tháng 4 nàm 2021 

V/v thirc hin Thông báo s 
82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 

cüa Van phông ChInh phü 

Kinh giri: 
- Uy ban Mt trn T quc và các 
Doàn th tinh; 
- Các s, ban, ngành tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành pM; 
- Báo Long An; Dài Phát thanh và 
Truyên hInh Long An. 

Ngày 29/4/202 1, Van phông Chinh phü có Thông báo so 82/TB-VPCP ye 

kêt 1un cüa Phó Thu tixàng ChInh phü Vu Dirc Dam tti cuc hçp Ban Chi do 
Quôc gia ye phông, chông dch Covid- 19 ('ã'Inh kern,). 

V vn d nay, UBND tinh chi dao  thirc hin nhix sau: 

Giao các sô, ngành tinh, UBND các huyn, th xa, thânh pM và các dn vi 
lien quan can cu chcrc näng, nhim vi, quyên hn duc giao triên khai thirc hin 
nghiêm tCic, kp thai, hiu qua, day dü các ni dung chi dao  cüa Thu tuóng ChInh 
phü ti Thông báo so 82/TB-VPCP nêu trên và các van bàn chi do khác lien quan 
den cong tác phông, chông djch Covid- 19 cüa Thu tu&ng ChInh phü, Ban Chi do 
Quôc gia, các b ngành Trung uoiig, Tinh iiy và UBND tinh, dc bit là cong tác 
kiêm soát chat chê tuyên biên giâi (dat lien, vcing c1ra song, cãng song...) dê 
phông ngàn chn dch xâm nh.p, cong tác cách ly, khoanh vüng, dp djch và cong 
tác xét nghim phát hin ca bnh. 

Theo chi dao  trên, yêu câu Thu tnrOng các sO, ngành lien quan, Chu tjch 
UBND các huyn, thj xã, thành phô khân truong triên khai thrc hin./. 

Noi nhmn: 
- Nliu trén; 
- CT, các PCT. UBND tinh; 
- Các UV BTVTU phi trách các dja phrnrng; 
- Các thành viên BCD phông, chông djch tinh; 
- Các PCVP; 
- Phông: VHXH+KTTC+THKSTTHC; 
- Ban NCTCD; 
- Luu: VT, DTh. 
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