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UBND THANH PHO THAI BINH
BAN CHI DiO PHONG, CHONC
DICH COVID-19
So: .-/3/CV-BCD

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VflT NAM
Dc 1p - Tur do - Hanh phñc
TP. Thai Blnh, ngàyJ,9tháng nan'i 2021

V/v xü I phán ánh, kin ngh cüa nguô'i
dan qua s din thoçii duà'ng day nóng
phông, chng djch (.ovid-19 cüa iinh.

KInh g1ri: Doàn TNCS H ChI Minh tinh Thai BInh.
Ngày 20/02/202 1, Ban Chi do phông, chng djch Covid-19 thành ph Thai
BInh nhn dugc Cong van cüa Doàn TNCS Ho ChI Minh tinh Thai BInh v viêc
xem xét phán ánh, kiên nghj cia ngu?ii dan qua s din thoai duô'ng day nóng
phông, chông djch Covid-19 cüa tinh. Thai gian phàn ánh lüc 15h30, ni dung
phàn ánh: cô Hông nhà a thôn Dti Lai 2, xã Phii Xuân, thành pM Thai BInh dang
th chrc hu dông ti nhà, có rt dông nguè'i dn xem và to chtrc livestrearn trên
Facebook.
Ngay sau khi nl4n duqc phán ánh, Ban Chi do thành phô dã chi do UBND
xã Phili Xuân và các don vj lien quan khân truang xác minh thông tin và giái quyt
phán ánh. Theo báo cáo cia UBND xä Phii Xuãn, ti nhà bâ Hông có tO chirc lê
vó'i 04 ngu'i tham gia, tAt cã du deo kFtAu trang, Doàn kim tra d nhc nhó', yeu
cu giãi tan viêc tp trung ti nh bã Hng, den nay dä xi.r 1 dirt diem.
Ban Clii do thành pM thông báo v kt qua xir l phán ánh, kin nghi cüa
ngu'O'i dan dê Doãn TNCS HO ChI Minh tinh Thai BInh duqc bi& và thng hop báo
cáo theo quy djnh. Trân tr9ng cam an
T. TR!JNG BAN
BAN THU'QNG TRUC

Nc'i u/ian:
- Nhu trên;
- TT Thành u5' - HDND TP;
- Die Chã tjch, các die PCT UBND TP;
- Các thành vién BCD TP;
- Lru: VT, BCD.
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