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Thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm  

công tác phòng, chống dịch Covid-19 

tại Hội ngghị Tỉnh uỷ lần thứ năm 

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi: - Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh (không là Tỉnh uỷ viên), 

- Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ năm 

(dự kiến tổ chức trong 02 ngày, 16 và 17/9/2021), Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp các 

địa phương, đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm RT-PCR cho tất cả đại biểu về 

tham dự Hội nghị. 

* Thời gian: Vào lúc 16 giờ, ngày 14/9/2021, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Tỉnh (CDC Đồng Tháp) (Có Danh sách kèm theo). 

Riêng đối với đại biểu là Bí thư Huyện uỷ, Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố: Đề nghị khẩn trương thực hiện xét 

nghiệm RT-PCR tại huyện, thành phố và cung cấp kết quả về Văn phòng Tỉnh uỷ 

trước 16 giờ ngày 15/9/2021 qua số Fax: 02773854792. 

Nếu đại biểu nào đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính từ đợt xét nghiệm 

ngày 13/9/2021 thì cung cấp thông tin cho Văn phòng Tỉnh uỷ, không cần thực hiện 

xét nghiệm nữa. 

Rất mong các đồng chí phối hợp thực hiện. Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo), 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 Tỉnh, 

- Sở Y Tế, 

- Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh (CDC), 

- Đ/c Đoàn Tấn Bửu, TUV, PCT UBND Tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

  K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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