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V/v trin khai các nhim viii, giãi pháp
phông ch6ng djch bnh COVID - 19

Kmnh gri:
* Các phông, ban, ngành, dcm vj cap thj;
- UBND các ph.thng.
Trong thii gian qua, các cAp, các ngãnh tir thj x dn co so dã tIch circ chi do
Va trin khai thrc hin nghiem tüc Chi thi s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu
tuàng ChInh phü v vic thirc hin các bin pháp cp bach phông chéng djch bnh
COVID- 19 dt duçrc thiu k& qua, gop phn quan trQng vào vic ngän ngira djch
bnh và không d lay Ian trong cong dng.
D tip tic tp trung cho cong tác ngän chn, kim soát, phOng ch6ng djch
bnh trong thyi gian tOi, Chü tjch UBND thj xâ - Trixong Ban chi dao COVID-19
thi xã yêu cAu các phOng, ban, ngành, don vj cap thj, UBND các phung triên khai
thiic hin mOt s nOi dung say day:
1.Tuyên truyn sâu rng, quán trit và trin khai thrc hin dÀy dü, nghiem tüc
nOi dung Cong vAn s 243 0/UBND-VX ngày 22/4/2020 cüa UBND tinh Ngh An
v vic tip tic trin khai các biên pháp phOng chóng djch bnh COVID-19.
2. Han ch các hoot dOng ti tp dông ngui tai quAng tnring Birth Minh, nhA
thi du th thao thj xà, các san choi, san tp tai các don vj, các khi. Th,rc hin
khoAng cách an toàn di vâi nguii ttp th diic, th thao.
3. Cho phép boat dng di vâi các ki & kinh doanh, các Ioai hinh djch vi khác
(khong thuc pham vi han ch), nhi.rng chü co s& phâi chju trách nhim th chirc
kinh doanh dAm bAo tuân thu nghiêm cAc quy djnh hin hành và cAc bin pháp
phông chng djch theo hixOng dAn cüa bO Y t.
4. Cho phép hoat dng tai các chq dn sinh, tang cithng cong tác kim tra,
giAm sat, xir l nghiêm các truô'ng hcip vi phm; dóng cua các chçi nu không dAm
bAo diêu kin ye phông chông djch.
5. Di vâi hoat dng xe din 4 bánh chi duçic phép chi không qua 4 ngui ('ké
Ca lái Xe.
6, Can b cOng chrc, viên chtc, nguii lao dOng trong cAc co quan trén dja bàn
thj xa di lAm bhth thumg tr ngày 23/4/2020; h9c sinh Trung hçc co sâ, Trung hçc
phô thOng, sinh vién tai tni?mg Di h9c, Cao dng trên dja bàn tth lai trithng tip tiic
h9c tp tr ngày 27/4/2020; HQC sinh Tiu bce, MAm non tth 'a tru&ng hçc tp tr
ngAy 04/5/2020; giao thu truâng các Co Sâ giAo diic, dAo tao b tn dÀy dU h thóng
rCra tay, dung djch sat khuan va trin khai nghiêm tUe cOng the phOng ch6ng djch.
7. Hin ch các hi nghj, hp tp trung trn 20 ngthi trong 01 phông. Nu xét
thay thrc sr can thiêt phãi t chire hp thi ngi.ri dirng dAu xem xét, quy& djnh vA
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phãi thirc hin dy dU các bin pháp phOng chng lay nhim, deo khAu trang, sat
tthng, ngôi dan cách.
8. Giao Cong an thj xA, Thu trueing cac phông, ban, nganh, dcin vi lien quan,
ChU tjch UBND các phuOng: Chi do tang cu6ng cong tác bão dam an ninh trt tir,
bão dam an toàn cho ngixii dan; kim tra, xcr l nghiêm các vi pham quy dnh v
phông chông djch, các v1i vic dua thông tin sai loch, vi vic gay rôi trt tr cong
cong, dua Xe, chông nguñi thi hành cong vu...
9. Giao TnrOng phông Lao dOng - TBXH, UBND cãc phuarng: Nm bat tInh
hInh hoat dng cüa các doanh nghip trên dja bàn thj xã, Co CáC giái pháp Cu the
dam bão an toàn tuy di cho các hc lixcing trrc chi d?o tiêp tic san xuât và hrc
lircmg lao dng ti các doanh nghip.
10. Giao phOng Kinh t, Di quãn 19 thj trtxông s 2, UBND các phng: T
chiirc kim tra, don d6c các siêu thj, chçi, doanil nghip, dcm vj phân ph6i trên dja
bàn hoat dng dung quy djnh.
11. Giao Truàng phong Giáo diic và Dào tao, Hiu trtxâng các trtnmg: Cao
dang du ljch thumg mai, Dai h9c Vn Xuân, Trung tam GDTX s 2 chi dao các c
so giáo dic, dào tto thirc hin cong tác tiêu dc khir tràng tai cac trung hQc; B tn
day dü h th6ng tha tay, dung djch sat khu.n và trin khai day dü truOc khi don hoc
sinh, sinh viên trO 1aj trthng.
12. Giao Tnr&ng phOng Van hOa - Thông tin; Giám dc Trung tam Van hóa,
Th thao và Truyn thông thj xa, dài Truyn thanh các phiiing: Thông tin den
nguii dan bi& và thrc hin nghiêm tüc nOi dung Cong van so 2430/UBND-VX
ngày 22/4/2020 cüa UBND tinh Ngh An v vic tip ti1c tnin khai các bin pháp
phOng chng djch beth COVID-19 và các van bàn chi dao v phOng chng djch
Covid 19 cüa ChInh phü, tinh và thj xA.
13. D nghj UBMTTQ thj xa và các th chirc doàn th: tang cuing phói hqp
vOi các phi.thng tuyen truyên, vn dng hi vien, nhân dan tir giác tuân thu cac
bin pháp phOng chông dch bnh; tip tiic vn dng các to chi'rc, doanh nghip và
nhân dan üng hO ngun lirc cho cong tác phOng, chng dich.
14. Thu truOng dorn vi, Chü tjch UBND các phi.rOng nu d xãy ra vi phm nOi
dung Cong van so 2430/UBND-\'X ngày 22/4/2020 cüa UBND tinh Nghe An trên
linh vrc, da bàn quãn 19 chju trách nhim trixàc Chü tjch UBND thj xã.
Yêu cu ThU truOng các phOng, ban, ngành, don vj cAp thj, UBND cac
phuOng nghiêm tUc tnin khai thirc hin./.
Ncr! ,:Iaân:
- Nhix trên;
- UBND tinh, BCD tinh;
- TT Thj Ciy, 1THDND thi xä;
- CT, các PCT UBND thj xA;
- Liru VT,Y
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