
Vô Van Hung 

UY BAN NHAN DAN 
TH! XA CA LO 

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Cira Lô, ngày tháng nàm 2020 S6: /UBND-KT 

V/v trin khai cong tác phOng, 

chng djch Covid -19 

KInh giri: 
- UBND các phuè'ng; 
- Các phông ban, ngânh, dan v lien quan. 

Thi.rc hin Cong van s 1260/SCT - QLTM ngày 12/8/2020 cia S Cong 
Thuang ye vic triên khai cong tác phOng, chông djch Covid 19. UBND thj xã 
yêu câu các phông ban, ngành, dan v và UBND các phung thklc hin mt so 

ni dung sau: 

1. UBND các phiing chi do Ban Quán l các chçi; các Ca s san xuât, 
kinh doanh trên da bàn triên khai các phuung an phông, chông djch Covid - 19 
tai dan vj rnInh; thirc hin tuyên truyên, huóng dn, vn dng ngui dan, ngui 
lao dng nêu có din thoti thông minhthrc hin cài dt và sir drng irng dirng 
Bluezone. Co các bin pháp phông, chông djch ngay ti các cong ch, cong ra 
vào co s san xuât, kinh doanh nhu: yêu câu deo khâu trang, rira tay bang dung 
djch sat khuân... 

2. Nm rO, theo dOi sat din bin cung cu và giá Ca CC mtt hang có th 
mat can dôi cung câu do djch bnh, dé xuât các giài pháp nhäm dam bâo can dOi 
cung câu trên dja bàn. Dc bit lu'u doi vri các mt hang tiêu diing thiêt yêu 
nhu luang thirc, thirc phâm, thiêt bj y té, duçic phâm, xãng dâu, LPG, hang tiêu 
dung... tránh gay bat on thj truô'ng trong thai gian djch Covid - 19 diên ra. 

3. T chüc, tang cung cong tác kim tra vic niêm yt giá ban và ban 
dung giá niêm yet; tp trung kiêm tra các hành vi lci diing tInh hInh khan hiêm 
hang boa trên thj trung dê mua gom hang hóa hoc igi diing djch bnh dê djnh 
giá ban hang hóa bat hçcp l,2 dOi vOi hang hóa là trang thiêt bj y tê, bào ye suire 
khOe lien quan dch bnh Covid - 19; xfr l nghiêm các hành vi vi phm theo 
quy djnh. 

Yêu cu thu tru'&ng các phOng ban, ngành lien quan và chü tjch UBND 
các phuông nghiem tue triên khai thirc hin./. , 

Nci n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu trén; KT. CHU TICH 
- Chà tjch, cac PCT UBND thj xa; PHO CHU TICH 
- Luu: VT, KT4 
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