
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Till! XA CUA LO Dc 1p-Tr do-Hnh phüc 

S: /LJBND - VP Cia Lô, ngày tháng 4 nãm 2020 

V/v thirc hin các bin phãp phOng chong 
djch bnh COVID- 19 trong tInh hInh mOi 

KInh güi: 
- Các phOng, ban, ngành, don vj cp thj; 
- UBND các phuông, 

Thuc hiên Cong van s 2524/UBND-VX ngày 26/4/2020 cüa UBND tinh 
Ngh An v vic trin khai Chi thj 1 9/CT-TTg cüa ThU tuàng ChInh phü các bin 
pháp phông chng djch bnh COVID-19. UBND thj xä yeu c&u các phOng, ban, 
ngành, dcin vj cp thj, UBND các phtrng thiic hin các ni dung sau day: 

1. Chi do, trin khai thirc hin nghiem tUc, trit d Chi thj 1 9/CT-TTg ngây 
24 tháng 4 näm 2020 cUa ThU ti.ràng ChInh phU v tip ttc thrc hin các bin pháp 
phOng chng djch bnh COVID-19 trong tInh hInh mOi vá các van ban chi dao  cUa 
UBND tinh, thj xà; 

2. Cho phép cac ca si kinh doanh thi.rang m.i djch vi (ban buón, ban ìé, co' 
s& lu'u trz, nhà hang, quán an....), khu tp 1uyn th thao, tham quan di tIch, danh 
lam thng cãnh, 4n chuyn hãnh khách cong cong lien tinh, ni tinh dixçc hoat 
dng trc 1i nhixng phãi thrc hin các bin pháp bão dam an toãn phông chóng djch 
nhu: Trang bj phOng h cho nhân viên, do than nhit; b6 trI dy dU phuong tin, 
nuóc ri:ra tay sat khu.n, phun thu6c khCr khuAn tti ci s và dam bào giän each khi 
tiêp xUc; 

3 Không tp trung qua 30 ngi.thi và gi khoãng each ti thiu Olm khi tip xUc 
ti ncYi cong cong, ngoài phm vi cong sâ, tnring hçc, Trung tam y t... 

Yêu c.0 ThU tnthng các phàng, ban, ngành, dan vi cp thj, ChU tjch UBND 
các phu?ing triên khai nghiem tUc./. 

No'! nhân: TM. UY BAN NHA DAN 
- NhLr trên; CHU TICH 
- UBND tinh, BCD tinh; 
- IT Thi üy —HDND thj x; 
- CT, các PCT UBND thj xã; 
- Liiu 

Doan Tiii Dung 
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