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A 
LCfl KEU GQI 

j CUA TONG BI THU NGUYEN PHU TRQNG 
rio, tng chI, chin si ci ntrrc Va dng bio ta r nithc ngoài 

v cong tic phông, chng di djch Covid-19 

Thua dng bào, dng chi, chiê'n si cá nzthc và dtng bào ta 6' 

nwác ngoài, 

Trong thii gian qua, tnthc nhfrng din bin pMc t?.p  cia tinh hInh 

djch bnh Covid-19, Dãng và Nhà rnxàc ta dã Co nhiu chi dao v tang 

cucmg cong tac phong, chôngdich, chain lo drn sng, bao ye suc khoe 

nhan dan va phat then kinh te - xa h9l; ban hanh lqp thrn nhieu chinh 

sách h trçi ngu1i dan và doanh nghip gp khó khan do ãnh hithng b&i 

dai djch Covid-19... Các cp, các ngành, các dja phuong và nhãn dan cá 

nuOc dâ chi dng, kjp thii thrc hin các bin pháp m?nh  me, quyêt 1it 

nhu giän cách, cách ly xã hi, "chin luçic vc-xin", "V&c-Xin và bin 

pháp 5K"... d phOng, ch&ig, ngän chn djch bnh, buàc d.0 dã thu 

duçic mt s6 kt qua tIch cixc. 

Thay mt 1h dao Dãng và Nhà nuc, tôi nhit 1it hoan nghênh, 

biu ducmg và dánh giá cao sr c g.ng, n 1irc cüa nhân dan trong nuOc, 

dng bào ta O ni.râc ngoài diã phát huy truyn th6ng yêu nirc, tinh thkn 

doàn k&, tuong than, thong áî; cam on cong dng quc t âä dng hành, 

üng h, chung tay gop süc cüng Vit Nam trong cOng tác phOng, ch6ng 

dch; biu duimg sr vào cuc kjp thai, tIch cc cüa ca h th6ng chInh trj 

cia gop phn kim ché, ngän chn sir bmg phát cüa djch bnh; phát trin 

kinh th - xä hOi,  chm lo dai s6ng, báo v sirc khoê nhân dan. 

Hin nay, tInh hmnh dai djch Covid-19 vn dang din bin rt ph(rc 

t.p, tc dQ lay lan r.t nhanh, gay thn hai  lan v sñc khoê và tInh mng 
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cüa ngixii dan, ãnh hrning nghiem tr9ng dn kinh té - xä hi Va 9j mt 
ciia &ii sang. Wii tinh thin "ch6ng dch nhu chng gic", bào v si'rc khoê, 
tfnh mng c1ia nhân dan là trén ht, truâc hét, thay mt länh c10 Dâng va 
Nha nuOc, tôi tha thit kêu gçi toàn Dãng, toàn dan, toãn quãn và d&ig 
bào ta a nuOc ngoài: Chimg ta áã c gng càng c gng han nUa; dä 
doàn kt càng doàn kt han nta; dã quyt tam càng quyt tam cao han 

nuia; toàn dan tOc  muon nguài nhu mOt,  ding lông cüng Dãng, ChInh 

phi'i, các cp, các ngành tIm mi cách quyt ngän chn, dy liti bang 
diiçrc, không d djch lan rng, bñng phát trong cong c1ng. Tôi yêu c.0 

các cp us', th chirc dãng, chInh quyn, ban chi do phông, chng djch 

Covid-19 tü Trung ixoiig tâi co sâ phái quyt 1it han nfta trong lânh 

do, chi dao;  tp trung cao nht cong süc, thai gian, iru tiên m9i nguon 
1irc;.. chü dng nm chic và dii báo, kim soát t& tInh hInh; tuyt d& 
không duqc lo là, chU quan, không d bj dung, bt ngô trong irng phó 
vài din bin mcci ciXa djch bnh; linh hot, sang t?o  th chirc thijc hin có 

hiu qua cong vic h tr9ng nay. 

TOi tin ttthng sâu sac rang, Ca nirâc gop surc, toàn Dãng, toàn d 

dng lông, thng nht chI và hành dng, cmg vài si,r giiXp der chf tInh 
cüa dng bào ta y nuóc ngoài và b?n  be quc t, nMt djnh ching ta së 

chin thâng di djch Covid- 19 và phãi chin th.ng cho bang duçc, gop 

phn xirng dáng vào sir n lic chimg ciXa toàn nhân lo?i vi mt th giai 
an toãn, lành m?nh,  hoà blnh, hUu nghj, hqp tác và thjnh vi.rcrng, ximg 
dáng vài truyn thng anh himg ye yang ciXa iMt nixàc ta, Dan tc ta! 

NGUYEN PHU RONG 
TngBI ir 

Ban Chap hành Trung ucrng ãng Cong san Vit Nam 
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