
ỦY BAN NHẢN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ PHỦ QUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: /TB-UBND Phủ Quốc, ngày 03 thảng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
về việc hủy chương trình văn nghệ đêm giao thừa

Thực hiện Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng
Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc
họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. '

ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc thông báo đến các cơ quan, ban
ngành, đoàn thế, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thành phố về việc dừng
tô chức chương trình văn nghệ và băn pháo hoa nhân dịp năm mới đê đảm bảo
công tác phòng, chống dịch COVID-19.

ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến các cơ quan, tổ chức và Nhân
dân được biết./.

Nơi nhận:
- TP theô GM số 50, 53/GM-ƯBND,
TB 272/TBUBND;

- LĐVP; VPUB;
- Lưu: VT, dttthi.

KT. CHƯ TỊCH
PHÓ CHỦ TICH

Nghiệp
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' Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ

VÃN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐUÍ /TB-VPCP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ve phòng, chống dịch COVID-19

Chiều ngày 08 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuâii
Phúc đã chủ tri cuộc họp Thường trực Chính phủ vê phòng, chông dịch COVID-
19. Thain dự cuộc họp có các Phó Thủ tuớng Chính phủ: Trương Hòa Bình,
Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng; Bộ trường Bộ Y tê Nguyên
Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng,
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng
Trung ương Nguyễn Đắc Viĩih; các đông chí Thành viên Ban chỉ đạo quôc
gia phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phô
Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà
Nội, Hải phòng, Hải Dương, Quảng Ninli, Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Hòa
Bình, Gia Lai, Bình Dương.

Sau khi nghe báo cáo của Baii Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVE)-
19, ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dụ họp, Thủ tuómg Chính phủ có
ý kiến như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương ngành y tế và các địa
phương, nhất là Hài Dương, Quảng Ninh, TP, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng,
Gia Lai... đã kịp ứiời áp dụng nhiều biện pháp mạnh mẽ, tổng lực, đồng bộ,
quyết liệt, sáng tạo để phòng, chống dịch. Đen nay, tuy tiếp tục ghi nhận các ca
mắc mới ừong cộng đồng nhưng về cơ bảh đã kiểm soát được các 0 dịch tại Hải
Dương, Quảng Ninh.

2. Việc xuất hiện ổ dịch mới tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội
cho ứiấy nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cả hệ
thông chừih trị, cấp ủy, chính quyên các cấp của Thành phô Hô Chí Minh,
Thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc khoanh vùng, cách ly,
truy vết, xét nghiệm trên diện rộng... nhanh chóng kiểm soát dịch, quyết không
để lây lan rộng trong cộng đồng.

Chủ tịch ủy ban nhân dân ứiành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội quyết
định tìieo ứiẩm quyền việc áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội
ửieo Chỉ ứiị số 15/CT-TTg ngày 27 ứiáng 3 năm 2020 hoặc Chỉ thị số 16/CT-
TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thù tướiig Chính phủ tương ứng với mức
nguy cơ lây lan dịch bệnh đối với một số kliu vực cụ thể trên địa bàn.



Bộ Y tế chỉ đạo thành lập ngay Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch
tại Thành phố Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh
sớm kiểm soát ổ dịch.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉiứi, ứiành phố trực ữiuộc Trung ương:

a) Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện việc thực hiện yêu cầu 5K, trước hết là đeo
khấu trang, lchông tụ tập đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,

b) Vận động hạn chế đến mức tối da việc tập trung nhiều người tại lễ tang,
lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới; đÙTig bắn pháo hoa nhân
dịp năm mới.

c) Vận động hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán; vận động
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên tổ chức làm việc
trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ...

d) Rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần ứiiết (nhân lực, vật tư, sinh phẩm,
công cụ, phương tiện, kể cả bệnh viện dã chiến), sẵn sàng cho các tình huống
dịch bệnh, kể cả tình huông xấu nhất có thể xảy ra; quan tâm giải quyêt chê độ,
chính sách, có biện pháp thiết thực động viên kịp ứiời các lực lượng trực tiếp
phòng, chống dịch, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

đ) Các đô ứiị, đặc biệt là các ửiành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh, Hải Phòng được chủ động quyết định các biện pháp mạnh mẽ phòng,
chống dịch; chuẩn bị kỹ lưỡng theo các kịch bản có ứiể xảy ra, sẵn sàng cho tình
huống có đông người mắc bệnh. Các địa phương hiện đang có dịch phải tăng
cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm kiêm soát dịch bệnh một
cách tốt nhất.

e) Chi đạo thực hiện việc cách ly tập trung 14 ngày.

4. Bộ Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo ứiực hiện xét nghiệm ưên diện rộng
đổi với người ờ các khu vực có nguy cơ cao; thường xuyên cập nhật, giao ban
với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương và kịp thời hồ trợ, chi viện
các địa phương phòng, chống dịch khi cần ứilết.

5. Các Bộ liên quan và ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo sản xuất,
cung ứng, không để xảy ra thiếu, khan hiếm các loại vật tư, sinh phẩm phòng,
chống dịch và các loại hàng hóa phục vụ nhân dân. Thành phô Hà Nội, Thành
phố Hồ Chí Minh chuẩn bị dự trữ lượng hàng hóa càn ứiiết bảo đảm đời sống,
sinh hoạt của nhân dân trong bối cảnh có dịch bệnh.

6. Các lực lượiig chức năng như công an, quân đội, quản lý thị txường tăng
cường các biện pháp bảo đảm an ninh ứật tự, không để xảy ra các tình huông xâu
do diễn biến mới của dịch bệnli.



7. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Truyền hhih Việt Nam, Đài
Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí, ủỵ ban nhân
dan cấp tỉnh tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh để nhân dân dề cao cảnh
giác và có biện pháp mạnh mẽ phòng, chông dịch.

8. Baii Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 dành thời gian cần
thiết chỉ đạo công tác phòng, chông dịch; xử lý kịp thời các kiên nghi cua cac
địa phương.

Văn phòng Chinh phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bi thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, cẳc Phó Thủ tướng CP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Ban Dân vận Tnmg ưcmg;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng 1 ong Bí thư;
- VP TW Đang, VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội;
- ủy ban Văn hóa, GDTNÌ-NNĐ của QH;
- ủy ban về các vấn đề xã hội của QH;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,

chống dịch viêm đưcmg hô hấp cấp;
- Tỉnh lìy, Tliành ùy, ƯBND tinh, TP tr\rc thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tôi cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- ùy ban Trung ương Mặt ừận Tổ quốc VN;
- Cơ quan Tmng ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCNr các PCN,
Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ, Cục: TH, KTTH, QHQT^C,
QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;

-Lưu: VT, KGVX (3)q^^

KT. Bộ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Ịguyễn Sỹ Hiệp



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ PHỦ QUỐC

Số: 50 /GM-UBND

Người ký: ủy ban Nhân dcân huyện Phú Quốc
Email: phuqúoc@l<icngiang.gov.vn
Cơ quan: Tinh Kiên Giang

CỘNG WỉfÍA VIỆT NAM
ĐỘC iập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Quốc, ngày tháng 02 năm 2021

GIẤY MỜI
Tham dự chương trình văn nghệ đêm giao thừa

Nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021, ƯBND thành phố Phú Quốc tổ chức
chương trình văn nghệ đêm giao ứiừa, trong đó bao gôm nhiêu tiêt mục văn
nghệ mừng Đảng - mừng Xuân và bắn pháo hoa.

1. ủv ban nhân dân thành phố trân trong kính mòi:
- Các đàng chí Nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ

Thành ủy;
- Đại diện lãnh đạo: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân, Bộ Tư lệnh Vùng

Cảnh sát biển 4, Lữ đoàn 950, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dưoíiig
Đông, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới, Đồn biên phòng Gành Dầu,
Đồn Biên phòng Rạch Tràm, Đồn Biên phòng Xà Lực, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ
động - Đặc nhiệm, C30 RaĐa;

- Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa XII;
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện;
- Đảng ủy, HĐND-ƯBND các xã, phường.

2. Thòi gian: Bắt đầu vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 11/02/2021 (nhằm
ngày 30 Tet).

3. Đia điểm: Tại Cảng Hàng không Phú Quốc (Sân bay cũ).
* C/Ai chủ: Các đồriẸ chí nguyên là Bí thư, Phó Bỉ thư, ủy viên Ban

Thườnạ vụ Thành ủy; các đồng chỉ ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XII,
các đông chỉ lãnh đạo cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện vui lòng tập
trung về Văn phòng HĐND và UBND thành phổ để xe đưa đến địa điểm tham
dự. Xe xuất phát lúc 19 giờ 15 phúL

Đe nghị các đại biểu tham dự chương trình văn nghệ đêm giao thừa
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòngy chống dịch
Covỉd-19 theo quy định,

Rất mong các đại biểu sắp xếp thời gian đến tham dự Lễ hội, góp phần
làm cho đêm văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân tại thành phố Phú Quốc thêm
phân long trọng./.
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
■  Pjtó£HỦ TICH- LĐVP, đ/c Thi;
- TỔ QTLT;
- Lưu: VT.

Pham Văn NehiêD



ỦY BAN NHÂN DÂN
THẢNH PHÓ PHỦ QUỐC

Số: /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Quốc, ngày 0^ thảng 02 năm 2021

GIẤY MỜI

Kính gửi:,

Nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021, ùy ban nhân dân thành phố Phú Quốc
tả chức chương trình văn nghệ đêm giao thừa, trong đó bao gồm nhiều tiết mục
vãn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân và bắn pháo hoa.

ủy ban nhân dân thành phố trân trọng kính mời Quý Công ty, Doanh
nghiệp đến dự Lễ hộĩ đêm giao thừa.

2. Thòi gian: Bắt đầu vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 11/02/2021 (nhằm
ngày 30 Tết),

3. Đia điếm; Tại Cảng Hàng không Phú Quốc (Sân bay cũ).

* Ghỉ chủ: Đề nghị các đại biểu tham dự chương trình văn nghệ đêm giao
thừa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch
Covìd-19 theo quy định,

Rất mong Quý Công ty, Doanh nghiệp sắp xếp thời gian đến tham dự góp
phân làm cho đêm văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân tại thành phố Phú Quốc
thêm phần long trọng./.
Nơỉ nhận:
- Như TP Thư mời;
- LĐVP + đ/c Thi;
- Tổ QTLT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

ăn Nghiệp
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MỜI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÊM GIAO THỪA

1. Công ty TNHH Bỉm Kiên Giang

2. Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc
3. Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
4. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (Vinpearỉ)
5. Cồng ty cể phần Đầu tư Xây dựng Du lịch và Kỉnh doanh Bất động sản
Hưng Phát Phú Quốc
6. Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Phúc Land
7. Công ty Cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc
8. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (C.E.O)
9. Công ty TNHH MTV Nam Cường Phú Quốc
10. Công ty cể phần Đầu tư Địa ổc Thành phố - đảo Phú Quốc
11. Công ty cể phần Mỉlton
12. Công ty TNHH Cây Xanh Công Minh

13. Công ty Cổ phần Ngôi Sao Cửa Dương
14. Cty TNHH Thiên Thanh

15. Tổng cty XD Trường SơỊi
16. Công ty cẳ phần Thỉên Bảo Phú Quốc
17. DNTN Chez Carol

18. Doanh nghiệp tư nhân nước mắm Khảỉ Hoàn
19. Công ty CP Du lịch Phú Quéc (Hương Bỉển)
20. Công ty CP Ngọc Trai biển Phú Quốc (Long beach)
21. Ngân hàng Nông nghỉệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
Chi nhánh Phú Quốc;

22. Ngân hàng Sài Gòn Thirơng Tín (Sacombank) - Chi nhánh Phú Quốc;



23. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Phú Quốc;
24. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chí nhánh Phú Quốc.
25. Ngân hàng Namabank - Chi nhánh Phú Quéc.
26. Ngân hàng Đông Á - Chỉ nhánh Phú Quốc;
27. Ngân hàng Vỉetinbank - Chi nhánh Phú Quốc;
28. Ngân hàng Kiên Long - Chi nhánh Phú Quốc;
29. Ngân hàng Tiên phong (TPbank) - Chi nhánh Phú Quốc;
30. Ngân hàng Quân Đội (MB) - Chỉ nhánh Phú Quốc;
31. Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Phú Quốc;
32. Ngân hàng Kỹ Thưoìig Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Phú Quốc;
33. Ngân hàng Phương Đông (OCB) - Phòng Giao dịch Phú Quốc;
34. Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố (HDbank) - Phòng Giao dịch Phú
Quốc;

35. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) - Phòng Giao dịch Phú
Quốc;

36. Ngân hàng Quốc Dân(NCB) - Phòng Giao dịch Phú Quốc.
37. Ngân hàng Bản việt - Phòng Giao dịch Phú Quốc.



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ PHÚ QUÓC Độc lẳp - Tư do ■ Hanh phúc

Số: bí;fĩ>l /TB-ƯBND Phú Quốc, ngày 04 thárĩg 02 năm 202 ỉ

THÔNG BÁO
về việc tham dự chương trình văn nghệ đêm giao thừa

Xuân Tân Sửu năm 2021

Nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021, ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc
tô chức chương trình văn nghệ nghệ mừng Đảng - mừng Xuân và băn pháo hoa.

1. ủv ban nhân dằn thảnh phố trần trong kính mời;
Toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố và khách du lịch đang lưu trú tại

các cơ sở lưu trú trong thành phố đến tham dự chương trình.
2. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 11/02/2021 (nhằm

ngày 30 Tết).
3. Đia điễm: Tại Cảng Hàng không Phú Quốc (Sân bay cũ)
* Ghì chủ: Đề nghị các đại biểu và Nhân dân tham dự chương trình văn

nghệ đêm giao thừa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nhằm góp phần làm cho chường trình thêm phần long trọng, rất mong
nhân dân và quý khách đến dự theo thời gian, địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:
-Trungtâm VHTTTT;
(phát liên tục trong 04 ngày,
thông tin bằng xe lưu động);
- ƯBND các xã, phường;
-LĐVP + đ/cThi;
- Tổ QTLT;
-Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊC]

Phạm Văn Nghiệp

Người ký: ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc
Email; phuquoc@kiengiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Kiên Giang
Thời gian ký: 04.02.2021 16:42: 1 1 +07:00
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