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Till XA CI)A LO 

S: /UBND-YT 
V/v tang cu'O'ng trin khai thirc hin 
các bin pháp cAp bach phong, chng 

dich COVID-I9 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do -  hnh phüc 

Cz','a Lô, ngày tlthng nhn 2021 

KInh gü'i: 
- TruO'ng các phOng, ban, ngành, dan vj thi x: 
- UBND các phuing. 

Thirc hiên Cong van s 3660/UBND-VX ngày 07/5/202 1 cüa UBND tinh 

Ngh An v vic b sung mt s bin pháp phOng cMng djch COVID-19 trên dja 

bàn tinh Ngh An. 

D dam bào vic ngän ch.n, phát hin và xir 1 kjp thii các truông hcip có 

nguy ca cao lay nhim trong cong dng, thirc hin thành cong mvc  tiêu kép: vira 

phOng ch6ng djch- vira phát trin kinh t. UBND thj xa yêu câu các phOng, ban, 

ngành, dan vj cAp thj, UBND các phi.thng trin khai thirc hin ngay các bin pháp 

cAp bach phOng chng djch COVID-19 nhis sau: 

1. Yêu cAu tAt ca các cong dan tlr các da bàn thxçc cOng bô dich Covid-19 

trong Ca nuc klii trO' v thj xà phãi khai báo y t và darn bào các quv dnh phOng 

chng djch. 

Các th chirc, ca quan, don vi dOng trén dja bàn thj xà, tip tkic  thirc hin nghiém 

các bin pháp phOng, cMng djch Covid-19, rà soát can b, cOng chirc, nhân viên thuc 

don vj quán l (Nu trong th?ii gian qua có hành trInh trc các dja bàn Co djch Covid-

19 trO' v) thijc hin nghiêm khai báo y t và các bin pháp phOng chng djch COVID-

19, quán l cht khách dn giao djch, lam vic và yéu cu phãi khai báo y th theo quy 

djnh. 

- Can b, Dâng viên, cOng nhãn vien chi:rc, ngui lao dng gi.rong mu cài dt 

phin rnrn Bluzone, khai báo y t din tU. 

2. Tm dü'ng mt s djch viii kinh doanh không thit yêu gOm: djch v cat tOe, 

gi dAu, các ca s thAm m; các nhà hang kinh doanh an uAng, quán câ phê (ducc 

phép bàn cho khách hang dtxa v scr diing). 

3. DCrng các hot dng vn tãi hành khách xuAt phát tr Ngh An den Ha Tinh 

và ngu'c 1i grn: các tuyn xe butt, tuyn xe c djnh, xe taxi, xe hp dng chO' 

khách du ljch. Riêng các phiiang tin vn tãi hang hóa di.rçic phép hot dng nhung 

phãi darn bão cac biên pháp phOng chng djch COVID-19 theo quy djnh. 

Thô'i gian thtyc hin các biên pháp trên bAt du: tu 0h00 ngãy 08/6/2021 
cho dn khi có thông báo mcri thrç'c hot dng trif Iii. 



4. Các cong ty, xi nghip, nhà may, cãng Ctra Là bn Xe, chçy dan sinh, các dim 
tap k&, Mc do' hang hóa... phãi thành 1p t6 cong tác phông chông djch COVID-19 
trin khai thrc hin nghiêm các bin pháp phàng chng djch, khai báo y th bit buc t?i 
co sâ. Giao cho các phuO'ng pMi hcip trin khai các bin pháp phOng cMng djch. 

5. Giao PhOng Y th thj xã pMi hcip Cong an thj x tham mini thânh ltp cac 
doãn kim tra, tuyên truyn, don dc, nhc nba và xir phit nu vi phim 

6. Giao UBND các phuO'ng thành 1p  các t kim tra, tuyên truyn và xü 1 
các vi phim trong cong tác phOng, cMng djch Covid-29. Báo cáo kt qua thirc hin 
v BCD phOng, cMng dch Covid-19 thj xâ (qua PhOng Y t) truOc 16h hang ngày. 

7. Giao PhOng Y t& PhOng Van hóa - Thông tin, Trung Van hóa- Thông tin-
Truyn thông thj xa, UBND các phwng tuyên truyn rng räi dê nhân dan biêt triên 

khai thuc hiên. 

Nhân du'o'c cOng van yêu cu TnrO'ng các phàng, pan, ngành, don vj thj xi, 
UBND các phuO'ng nghiêrn tüc trin khai thirc hin. 

No'i ii ha ii: 
- Nhir trën; 
- S& Y tê; 
- U T!ii üy Qy; TT HDND-UBND; 
- Chü tich, cãc PhO ChU tich UBND thi x; 
- Luu: VT, YT.  4f 
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