UY BAN NHAN DAN
THI XA CA LO
S:

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hanh phiic

7 /UBND-YT

V/v tang cLräng cong tác phOng,
chOngdich Covid-19 trong các cO
s& luu trO, nhà hang.

Cia Ló, ngày-4 ? tháng 6 nãm 2021

KInh giri:
- Trung các phOng, ban, ngành &m vj cp thj;
- Cong an thj x;
- UBND các phuOng;
- Các ccr sä lu'u trü, nhà hang trên dja bàn th xã.
Hin nay trên dja bàn tinh Ngh An djch Covid-19 dang din ra phrc tçtp. Dê
chü dng tang cumg các bin pháp phOng chông djch Covid-19 rnt cách hiu qua
kjp th?i, UBND thj xà yeu câu:
1. Cong an thi xa: Chü trI, phi hçxp vi UBND các phung chi do các hrc
lugng chtrc nãng tang cung kiêm tra, giám sat các Co sâ km trti, nba hang trên dja
bàn. Xü' 1' nghiêrn nhQ'ng Co s kru tr có khách nghi khOng báo cáo trn trü vã to
chirc cách ly ttp trung các tnrO'ng hcp fi, f2, f3 khi chiia CO kiên dOng cüa
UBND thj xà.
2. UBND các phng
- Chi dao Cong an và các 1rc lu'ng chtrc näng quãn 1, kim tra các co' s
kru tr(i trên dja bàn nhât là dang k t?m trü. Co van bàn chi do các co sâ hxu trü
trên dja bàn to chrc cách ly tp trung các tru'àng hcp fi, t2 phài có van bàn dông
cüa UBND thi xà.
3. Giao UBND phu?mg Nghi Thu phi hcp vi Cong an thj xa chi do cong
an các phuà'ng kiêm tra t?i khách sn Thai BInh Duong, nêu cO sai phm x1r i
nghiêrn theo quy djnh cüa pháp 1uit.
4. Các co sâ lu'u trü, nhà hang trén dja bàn thj xâ: Tiêp tic thtxc hin nghiêm
các hin pháp phOng chOng djch Covid-19 trên dja bàn. Nêu Ban chi dio phOng,
chOng dich Covid-19 tinh, các dja phuang ngoài dja bàn, Co quan ngành d9c cap
trên tO chrc each ly tp trung dôi vi các fl,f2 tii khách stn, nhà nghi phái dixçc
sir dông cüa UBND thj xà Ct'ra LO. Nêu vi phm phâi chju trách nhim tri.rc
pháp 1ut.
Nhn thrc Cong van nay yêu cu Trung các phOng, ban, ngành don vj
cap thj; TruO'ng Côn an thj xà; Chü tjch UBND,các phu'ng, Giám dôc các co' sâ
lu'u trli nghiêm ti'iic triên khai thrc hin./.
No'! n/san:
- Nhir trên;
- Sà Y tê;
- ThuOng trçrc Th.üy; HDND TX;

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH

- CT, PCT EJBND thi xà;
- MTTQ TX và các doàn the;
-Luu:VT,YT.
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