
UY BAN NEAN DAN 
TH  XA CIYA LO 

S& /UBND - VP 

V/v trin khai các bin pháp phong 
chng djch bnh COVID - 19 

CONG HOA xA HQI CIIIJ NGHTA VIET NAM 
Dc Ip-Ty do-Hnh phüc 

Czra Lô, ngày tháng 4 nàrn 2020 

KInhgiri: 
- Các phàng, ban, ngành, dcn vj cp thj; 
- UBND các phithng, 

Thyc hin Cong van s 251 8/UBND-VX ngày 24/4/2020 cUa UBND tinh Ngh 
An ye vic triên khai các bin pháp phôrig chOng dch beth COVID - 19. Can cir 
vào din bin tInh hInh djch bnh trên dja bàn tinh Ngh An nói chung và thj xa Ci'ra 
Là nói riêng, dng thai dam báo cho mi hoat dng xA hOi  d.n trâ 1ti và thIch nghi 
giai do?n mâi. 

1. UBND thj xà cho phép d th chCrc mOt  s nghi l, sinh hoit ton giáo, tin 
nguing nhung yêu cAu phãi thrc hin dÀy dü các bin pháp phàng chOng djch theo 
huo'ng dn cüa ngành Y , bt buc phãi treo khAu trang, giàn cách tOi thiu 2m, b 
trI dÀy äü dung djch sat rüng, khr khuân, thirc hin tiêu dOc  khi'r trüng tai  các cci si 
tOn giáo truàc và sau khi tin hành các nghi 1; tam  dirng các cuOc l lan và tap 
trung dông nguYi. 

D nghj các chirc sc là ngtx?ii dai  din các cci sâ ton giáo trin khai nghiêm tüc 
và chju trách nhim v vic phàng cMng djch bnh COVID-19. 

2. Giao phông NOi  vii chü trI phi hçip phông Y té, Trung tam Y t tang cuäng 
cong tác kim tra, chi dao  các Tram Y tê kiêm tra, huang dn các cci sâ ton giáo 
trin khai thrc hin. Cong an thj xà, Chü tjch UBND các phu&ng trin khai các 
phucing an báo dam an ninh trt tr, an toàn cho ngu1i dan; kiên quyêt xü l' nghiêm 
cac t6 chrc vi phm. 

Nhn duçc cong van nay yêu cÀu ThU twang các phàng, ban, ngành, dcin vj 
cAp thj, Ban chi dao COVID-19 thj xà, ChU tjch UBND các phumg triên khai 
nghiêm tUc./. 

Nci nh2n: TM. UY BAN NHA 
CHU T!CH - Nhii trén; 

- UBND tinh, BCD tinh; 
- TI Thj Uy —HDND thj xã; 
- CT, các PCT UBND thj x; 
- Ltru VT. 
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	Page 1

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-04-27T15:21:26+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-04-27T15:21:31+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-04-27T15:21:35+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




