UBND TIlT xA CITJA LO
BCD PHONG CHONG
DICH COVID-19

CONG HOA xA HQI CHcJ NGIIIA VIT NAM
c 1p — Tr do — Hnh phñc
Cia 14 ngày,1iháng 4 nám 2020

S:

J /BC-BCD
BAO CÁO
Báo cáo kt qua xir I vi phm lien quan den p hông, chng djch
COVID-19 trên dia bàn thi xa Cfra Là

Thirc hin Cong van s 2183/UBND-VX ngày 13/4/2020 cüa UBND tinh
v/v báo cáo két qua xir 1 vi pham lien quan den phông chông djch bnh COVID
19. BCD phàng chng djch Covid-19 thj xã Cra Là báo cáo nhu sau:
I. Cong tác chi do, ban hành van ban:
UBND thj xã dà ban hành các van bàn hóa t6c chi do các phOng, ban,
ngành, dan vj cp thj, UBND các phu?rng trin khai phOng chng dch bnh Covid19 trên dia bàn.
- Cong van s 31 8/UBND-YT ngày 27/3/2020 cüa UBND thj xã Ci:ra Là v
vic trin khai thrc hin kin chi d?o cüa Thu tung ChInh phü và UBND tinh.
- Cong van so 3 19/UBND-YT ngày 27/3/2020 cña UBND thi xa Cia Là v
vic trin khai thc hin kin chi dao cüa Thu tuóng ChInh phil
- Cong van s 345/UBND-VP ngày 0 1/4/2020 cfia UBND th xã Ci:ra Là v
viêc trin khai thuc hiên Chi thi 16/CT-TTg cüa Thu tuOng ChInh phü và Cong
van s 1956/UBND-TH cña UBND tinh.
- TB s 45/TB-BCD ngày 0 1/4/2020 cüa BCD phàng, chng dch Covid-19
thj xã, thông báo phân cong ljch trrc xir 1 cong vic và rng phó djch bnh Covid
-19 tii Ca quan Chinh quyn thj xã.
- Cong van s 354/UBND-DT ngày 06/4/2020 cña UBND th xa Cra Là v
vic thi.rc hin các bin pháp phàng, chng COVID-19 trên dja bàn tht xa.
- Cong van s 355/UBND-KT ngày 06/4/2020 cia UBND thj xa Cüa Là v
vic tang cixng chi do trong cong tác phOng, chng djch bnh Covid -19
- Ban hành cong van so 381/UBND-YT ngày 14/4/2020 v vic tip tic thc
hin các bin pháp cp bach d phOng chng djch bnh Covid-19.
Ban chi dao thj xã phân cOng và diu dng mt s can b tham gia các doãn
kim tra lrng phO djch bnh COVID-19 tai các phuông, ca quan, don v, tru?Yng
h9c, Ca sâ san xuAt kinh doanh, Ca s ton giáo trên dja bàn.
II . KCt qua thyc hin:.
1. Cong tác tuyên truyn:
UBND thj xä chi do cOng tác truyn thông dui nhiu hinh thirc nhi.x:
Thumg xuyên c.p nht thông tin v tInh hInh djch bnh, các 1i vi pham vâ hInh
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thirc xi'r phat mi:rc phat di vài các hành vi vi pham trong phàng chng dch Covid
19 t?i Thj xã và 7 phun;
2 .Ket qua:
Các ca so k cam kt tam ngrng hot dng k tr 01/4/2020 gOm có:
Tt cá các nba hang bãi bin, dch vi an ung; 307 Ca sâ hru trü,
16 ca sâ Karaoke, 12 dim trO choi din tr,10 dim câu 1c b th thao,12
dim di tIch thàng cãnh.
Tng s xü l vi ph?m trên dja bàn Th xã: 51 tnthng hqp.
Trong do: xü pht hành chInh 44 tn.rOng hcTp( 43 tnrng hcp không deo
khAu trang, 01 tnràng hcip dua tin sai sir that).
Ci th: Phräng Nghi Thu: 4, Nghi Tân:05, Nghi Hôa: 5, Thu Thüy 11,
Nghi Hãi: 8, Nghi Huang: 18, Nghi Thüy: 0 trurng hcTp
Trên day là báo cáo xi'r phat vi pham lien quan den djch Covid-19 c1ia BCD
phàng,chng djch Covid-19 thj xä Ci'ra Là.!.
Noinhn:
- BCD phong, chng djch Covid 19 Tinh;
- SiYth(B/c);
- U Thi ui', U HDND (B/c);
- BCD phàng, chông djch Covid 19 thi xA;
- Lru VT-BCD.K
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