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V/v tip tçic thjc hin các bin
pháp cap bach dê phông,
chông djch COV1D-19

KInh gUi:
- Các phông, ban, ngành, doàn th, don vj cAp thj;
- UBND các phu&ng,
Thirc hin Côngvän s2151/UBND-KT ngàylO tháng 4 näm 2020 cUa
UBND tinh Ngh An ye vic tiêp tic thirc hin các bin pháp cap bach dê phông,
chông djch COVID-19, UBND thj xä yêu câu Các phông, ban, ngành, doàn the,
dun vl cap thj; UBND các phrng thirc hin nghiêm các ni dung sau:
1.Dâi vii các ho?t dng ti chçi dan sinh: Chân chinh kjp thii cong tác kiêm
soát, bào dam an toàn phông chông djch ti các khu virc chç dan sinh chua dam
bão yêu câu, dông thyi triên khai kjp th?ri các giãi pháp sau:
+ Thirc hin tiêu dôc, khü trUng trong khu virc chci;
+ Chi cho phép ma 01-02 lôi ra vào ch? và bô trI diem bàn khâu trang, nLro'c
khU khuãn ngay lôi ra vào chçv;
+ Han che lucing nguai cUng mt lUc tham gia hoat dng trong khu vrc ch?;
+ Yêu câu 100% ngtthi ra vào, tham gia hoat dng tai khu virc chq phãi deo
khau trang, rCra tay bang dung djch sat khuân và giü khoãng cách tôi thiêu 2m gi
ngrài vâi ngi.rôi;
+Tam drng hoat dngcác ki ôt kinh doanh ngành hang trong khu virc chcc
không phái nhu yêu phâm thiêt yêu theo danh mi1c dã thrçic cong bO.
- ChU trI, phôi hçip vol các c quan chrc näng trên dja bàn (Cong an, dan
phOng...) kjp thOi phát hin, xCr 1' các hânh vi vi phm, kiên quyét xa 1' dçp bO các
chçi tir phát, t?m dirng hoat dng dôi vOi các chcc không có chU the quãn 1', không
dam bâo các quy djnh phông, chông djch bnh.
2. Dôi vói các boat dng không can thiêt: Kiêm tra, xir 1 nghiêm các tr1xmg
hcip không có vic can thiêt nhixng vn ra &rOng, không chap hành deo khâutrang
ni cong cong, tii tp dông nguai không dUng quy djnh (kê cã hoat dng the dijc,
the thao, di be...). Cap üy, chinh quyên dja phithng can tang cu?:ing cong tác tuyên
truyên, thành l.p rnt sO chôt chn CO sir tham gia cUa 1irc luqng chirc nãng, thanh
niên tInh nguyen dé htxó'ng dan, nhàc nhO ngithi dan.
3. Tm drng boat dng các Co sO san xuãt kinh doanh trën dja bàn den hêt
ngày 15/4/2020, trr các truOng hçip dugc hoat dng theo chi dao cCia ThU tuOng
ChInh phU tai các Chi thj sO 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, sO 16/CT-TTG ngày
3 1/3/2020; Cong van sO 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 cUa Van phOng ChInh
phU và COng van sO 181 8/IJBND-KT ngày 27/3/2020 cUa UBND tinh (co danh
muc Ph luc kern theo).
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Ngi.rài dirng d&u các cci so, doanh nghip, to chirc duçc phép hot dng chju
trách nhirn báo dam an toàn tuyt dôi và thirc hin dày dü các bin pháp chông
djch theo khuyên cáo cüa co quan y tê, trong do cO các bin pháp dâ duqc nêu ti
Miic 2, Cong van so 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 cüa Van phOng ChInh phü.
Trung tam Y té thj xA chü trI, phôi hçip vOi các dja phtxong chju trách nhim
huOng dan, kiêm tra, giám sat vic phOng, chông djch ti các co sO, doanh nghip,
to chi:rc trên.
4. PhOng Kinh té chü trI, phôi hçTp vOl các phOng, ban, ngãnh, don vj, UBND
các phirmg tham rnuu UBND thj xä tm drng và xO 1' kjp thOi hott dng dôi vOi
các doanh nghip, to chrc, cá nhân không dü diêu kiin hot dng..
5. Tang cixOng cong tác truyên thông, tuyên truyên lien quan den vic xO 1'
các hành vi vi phm trong cong tác phOng chông djch COVID- 19 dê nâng cao
thOc ngi.xOi dan.
6. NguOi drng dâu các co quan, dcin vi, to chOc, doanh nghip chju trách
nhim phân cOng nhim vit cho can b, cong nhân viên cCia don vj hcip 1, khoa h9c,
phO hçp thirc tiên cüa dun vj dê thirc hin nhim vii di.rçrc giao, nhât là các cOng
vic CO thOi h?n, thOl hiu theo quy djnh cOa pháp lut, các djch vii cong phuc vii
nguOi dan và doanh nghip./.
Noi nhân:
TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
- Nhtr trén;
PHO CHU TICH
- UBND tinh, BCD tinh;
- IT Thj ily — TTHDND thj xä;
- CT, các PCT UBthj xä;
- Luu VT,YT.
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DANH MVC CAC LOI HNH SAN XUAT, KINH DOANH
CONG TR!NH DU'QC PHEP HOAkT BONG
(Ban hành kern theo cong van s

ngày tháng 4 nãrn 2020 cza UBND thj xa)

Xang, dAu, gas, khi d&, nhiãn lieu.
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Din, nuâc san xuãt và sinh hoat.
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Djch vv h trci 4n chuyn, xut nhp khãu hang hóa.

4

Djch

5

vi1

ngãn hang, kho bc, chCmg khoán.

Các co sâ kinh doanh djch viii trrc tip lien quan den hoit dng ngãn hang va ho
trçJ doanh nghip (cong chcrng. lut su, dàng kiêm, dàn k' giao dlch báo dam...)
Cosä kinh doanh dich vu (biru chInh, viên thông, uyën hInh, may tinh, camera.
thiêt h hi nghj tnrc tuyên, thiêt bj vn phông)
Nhà may,

C1 sà

san xut, cong tnInh giao thOng, xãy thrng.

Ca sO kirth doanh: Phân bón, Thuôc bão v thirc vit, \'ac-xin phông hnh, thuñc
chCra bnh cho :ia sic, • ia cam, thy san.
Ca sâ san xuât, Idnh doanh mt hang thiêt yêu (nhu gao te; gao riêp; v&ng; lac:
du; bt m' và các san phãm tr bt mS'; sCra và các san phãm t1r s&a: tht vâ các
san phãm tr thjt; trüng và các san phâm tir tnmg; thOy san và các san phãrn ti:r
thCiy san; rau, cCi, qua và cc san pham tr rau, cO, qua; các loi gia vj; dirông: dãu
an; ntrâc uông dóng chai; int sO mt hang ltrong thirc, thçrc phãm khác phu vy
nhu cãu tiCu dung thiCt yêu hang ngay).
—.
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Ca sà san xut, kinh doanh: Thu&phOng bnh, chcra bnh, thiCi hi y tC dich vu
khám chaa bênh, khflu trang, stn phâm tãy rUa, kháng khuãn...
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Siêu th lông hçrp, siêu thj mini (trCr djch vii vui chcri, an uông ti ch): Trung tam
tIurong ni (gôm siëu thj tOng hcrp nhr trên, van phOng cho thuê).
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Chci dan sinh (gm các gian hang: h.rcrng thçrc, thirc phim, rau cü qua, dkhO.
hang hóa thiêtyéu).

13

Cra hang tin lcri, c&a hang tp hóa, ctra hang kinh doanh nông san thijc phim.

14

Ca sâ giáo diic (t.lii,rc hin diy và h9c tri,rc tuyn theo hiràng dn cCia Sa giâoduc
vàDãotao)..
-

15

Hang hóa, djch vii phvc vi tang 1.

16

Các ca s& thu gom, vn chuyCn, xCr 1' rác thai.

17
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Dlch vv vn tãi: Xc cong vii, xc dt.ra don cong nhãn, chuyên gia, ngi.thi cáchlv,
xe chuyên chr nguyCn, nhiCn vt 1iu san xuOt, hang hóa, xe vn chuyCn vtliâu
phc vy cong trinh giao thông, xãy di,rng
Vit us, vit Iiu phyc vy cac cOng trInh xãy drng, giao thông (xi mäng, sit thp.
gichdá...)
Các tru&ng hçrp khn cip khác (Cap ccru, thiên tai, bOa hoin...)

