
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIA LO Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S: /KH-UBND Cith Lô, ngày tháng nãm 2021 

KE HOACH 

Thiuc hin Quyt dinh s 3041/QD-UBND ngày 18/8/202 1 cüa UBND tinh 
Ngh An ye vic thiêt 1p vüng cách ly y tê và thiyc hin cách ly xã hi theo 

Chi thj so 16/CT-TTg clia Thu tiro'ng ChInh phü trên dla  bàn thj xä Cu'a Là 

Thirc hin Quyt djnh s 304 1/QD-UBND ngày 16/8/2021 cüa UBND tinh 
Ngh An ye vic thiêt ltp vüng cách ly y té và thirc hin cách ly x hi theo Chi 
thj so i 6/CT-TTg cüa ThU tuóng ChInh phU ngày 31/3/2020 trên dja bàn thj xà 
Cüa LO, UBND thj xä Cira Là ban hành Kë hotch triën khai thirc hin nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Thirc hin quyt 1it, hiu qua Quyêt djnh so 3041/QD-UBND ngày 

18/8/2021 cUa UBND tinh Ngh An ye vic thiêt 1p vUng cách ly y tê Va thçrc 
hin cách ly xã hi theo Chi thj so 16/CT-TTg cUa ThU tLrYng ChInh phU trén dja 
bàn thj xã Cira LO. 

2. Dam bão day dU các diêu kin khi thiêt 1.p v1ng cách ly y tC theo Quyêt 
djnh sO 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cUa Bô Y té ye vic ban hãnh "Huâng 
dn tO chirc thrc hin each ly y té vUng có djch COVID-19' ti khôi Doàn Két 
phu?mg Nghi ThUy. 

3. Huy dng cà h thông chInh trj t11 tht xa den phumg và hrc lucmg chtrc 
näng a co sâ cUng si,r dong hành cüa toàn dan dê thic hin mnh me. quyêt 1it các 
bin pháp cap bach phàng chông djch COVID-19; vai phuang châm bôn t?i  chô" 
nhäm xr l tot các tinh huông xây ra trên toãn dja bàn thj xä. 

4. Phôi hcp chtt chë vOi các ngành, dcm vj, 1irc luçmg lien quan dê dam bão 
thuc hiên muc tiêu kiêm soát duoc djch bnh, dam bão an sinh xa hi; dam bão 
môi trumg phát triên kinh tê - x hi sau khi kiëm soát ducic djch bnh. 

5. Dam bão tInh hInh an ninh trât tr, On djnh trt tir xä hi, hn chê tOi da 
nhcng h hiy phát sinh tr djch COVID-19, dam bâo cuc song cho các gia dinh 
có hoàn cãnh khó khän, giái quyêt tot các van dê chInh sách, duy tn các hot 
dng bInh thiRrng cUa các c quan, to chUc, don vj khi thrc hin Chi thi 16 ca 
ThU ti.rOng ChInh phU. 

II. VE NHIiM V1J VA GIAI PHAP 
1. Cong tác tuyên truyn 
- Day m?nh  và da dtng cOng tác tuyen truyen trën các phuong tin thông 

tin dti chUng d nhân dan dOng lông quyet tam cUng cap Uy. chInh quyên chap 
hành thijc hin nghiêrn tUe Chi thj 16/CT - TTg ngày 31/3/2020 cUa Thu tuang 
ChInh phü và các kê hotch, quy djnh cUa thj x ye các bin pháp cap bach 
phông, chOng djch COVID-19. 

- Yêu câu mi ngui dan chap hành phuong châm "ai Odâu a dày", chi ra 
ngoài trong trithng hqp that  sir can thiêt. Thrc hin nguyen tãc gia dInh each ly 
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vi gia dinh, khôi cách ly vOi khi, phuing each ly vi phthng, thj xä each ly 
vi huyn. Riêng khôi Doàn Kêt phu6ng Nghi ThUy chap hành nghitm phuing 
châm "ai a dâu a day" và các quy djnh ye vüng each ly y té. 

- Tuyên truyên sâu rtng các chê tài xir 1', xü pht các hành vi vi pham 
khong chap hành phOng, chông djch dê giáo diic, nhäc nha, ran de to sir nghiêm 
minh trong cong tác phOng chông djch. 

- Tuyên truyên dê mci ngi.rai dan tr chäm Jo tot cho si.rc khOe bàn than, gia 
dInh và cong dong; chü dng thai báo y té và lay mu xét nghim khi có các 
triu chüng lam sang nhu; dau hçng, sot, ho, khó thâ hoc có triu chirng nghi 
ng nhim COVID-19. 

- Tang cung cong tác thu thp thông tin, biën tp các tin bài dam báo tInh 
kip th?yi, duy tn cOng tác tiêp, phát song cüa h thông Dài truyên thanh ti thi xà 
den phung. 

2. Kirn soát, xii 1 khi cO tInh hun dlch  bnh 
- Yêu câu UBND các phung cUng cô, kin toàn tO truy vet. Khi phát hin 

có ca nhim COVID-19 trên dja bàn phuOng nào thI kjp thii phôi hqp vOi TO 
truy vet cüa thj xã, nhanh chong thrc hin truy vet than toe ljch trInh di chuyên, 
tiêp xiic, quan h cUa FO và chuyên FO vao bnh vin dà chién ngay sau khi kët 
thüc vic truy vet, kjp thai dua các trLrOng hcip F 1 di each ly t.p trung và to chi.rc 
quàn l chat ch cáe truô'ng hcip F2, F3 theo quy djnh. 

- l'rung ulirn Y t th xä triCn khai nhanh chOng. nghini uc. dciv du. to chtrc 
thirc hin xét nghim vüng each ly y té, vüng nguy ca cao theo thirc tê tinh hinh 
dch trên dja bàn thj xa. 

- UBND cac phu'oiig Va Ban Clii huy Quân sij tlij i darn hao cue diêu kin 
khu cách ly y tê ttp trung: 

Duy trI va thiêt 1p mâi các khu cách ly tp trung cüa thi xä và phung, 
chuân bj sn sang nhân hrc cho cac khu cách ly, dU chô each ly tôi thiêu toan thj 
xä 1200 giung, trong do giao cho các phung dam bão khu each ly tOi thiêu 
100 ghxang trén 1 phi.thng. 

Dam bão an ninh tr.t tr và an toàn trong các thu each ly, thông dé xay ra lay 
nhim chéo, dam bão co sa vt chat, trang thiêt bj, vt Ui y tê trong khu each ly. 

3. Quãn 1 các hot dng san xuât, kinh doanh, dlch  viii 
3.1. Quãn 1j trong các /,o,t  d5ng kin/i doan/z, djc/, vii: 
- Vê ttm di'.rng hoat dng các ca sa san xuat, kinh doanh: 
+ Giao UBND các phng thông báo cho nguäi dan và các tO ch&c, cá 

nhàn trên dia bàn ye danh muc các loai hinh san xuât, kinh doanh thrçc phép 
hott dng (Theo Phtz lyc I gt'ri kern,). Các loai hinh san xuât. kinh doanh, dich vu 
khOng näm trong Danh miic duc phép thI df.rng hot dng. 

+ UBND các phithng thông báo và yeu câu ngi.thi di.rng dàu các co sa, 
doanh nghip, to chü'c duqc phép hot dng chju trách nhim bâo dam an toàn 
tuyt dOi và thirc hin day dU các bin pháp chOng djch ti ca sa. 

- ye quãn 1 nguai giao nh.n hang (shipper), giao UBND cáe phithng: 
+ Tiêp tic rà soát, thông kê chInh xác so 1uçng shipper trên dja bàn. Yëu 

càu các shipper phâi thirc hin xöi. nghiciii PCR 7 ngñv/lân (tnthng hçp can thiêt 
thI xét nghim khi cO dê nghj); phãi có sO nht trInh giao nhn hang. 
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+ Cp the hânh ngh cho !rc krçing shipper trén dja bàn (co máu the kern theo). 
+ Sau khi to chirc rà soát và cap the, to chcrc kiêm tra, xü I dOi vâi cac 

trung hçip vi ph?m theo quy djnh. 
3.2. Quãn 1j /,o,t d3ng cüa các doani, ngIip, n/là may, xl nghip trên và 

ngoài ti/a bàn.' 
- UBND các phiRmg quãn 1, kiêm soát chat chë thông tin ngithi lao dng 

trong và ngoài dja bàn thj xã lam vic ti các khu cOng nghip, cvm  cong nghip 
dê dam bão cong tác phOng, chông djch COVID-19. 

- Các doanh nghip trn dja bàn thrc hin nghiêm tiic và triên khai dày dü 
Kê hoch phucmg an phOng chOng djch COVID-19 cüa các doanh nghip theo 
quy djnh. Yêu cau ngi..rôi lao dng thirc hin thiic hin nghiêm 5K" theo khuyên 
cáo cüaB Y të, tâtcã các cOng nhân khi vào lam vic dëu ducc do than nhiët, 
sat khuân và deo khâu trang. DOng th?i phãi khai báo y tê bat buc ti các trung 
tam y tê hoac khai báo din t11 ti website hup://tokhaiyte.vn. 

- Các doanh nghip tiêp t1c quãn l' chat chë ngui lao dng và tO chirc san 
xuât giän cách, phân cong hp l' lao dng theo t1rng ca dé dam báo khOng tp 
trung qua dOng ngui; giãm quy mO, cãc b phn san xuât cho phü hçip trong 
diêu kin phOng, chông djch COVID-19. To chirc xét nghim theo phwmg pháp 
chQn mu theo dung khuyên cáo cüa B Y tê, bO tn Cm ngh ii ch hoic cluu don 
cong nhân t41p trung nhäm dam báo vCu câu chOng dch. 

- DOi vOi cOng nhân tCr ngoài dja bàn vào/ra lam vic ti thj xã Cüa Là thirc 
hiên nhu sau: 

+ Các Doanh nghip phãi cO ban cam kêt vOi UBND càc phuing vêvic dam 
bão thrc hin dung các quy djnh ye phOng, chông djch COVID-19. Nêu Doanh 
nghip nao dê xãy ra tInh trng vi phtm, ngui dthig dâu Doanh nghip phái chju 
hoàn toàn trách nhim truOc UBND các phurng .UBND th xä Va UBND tinh 
Ngh An. 

+Khuyên khIch thuc hiên 3 tai ch " (san xuât, an uOng và nghi ngai ti 
ch) dê dam bão san xuât. 

+ Các cOng nhân có biëu hin sOt, ho. . .thi thirc hin xét nghiêm và cách ly 
theo quy djnh. 

3.3. Quãn 1j /10(11 dng các cIli, SiêU 1/7/, trung tam t/zwo'ng m(n: 
- 'I'am dung hoi dng dOi vm chç Ben cá. thui gian bcn dàu ihire hin ta 

ngày 18/8/2021. ChO dng dirng cac chç, các siCu thjkhàc khi phàt hin nguv ci 
lay nhiêm. 

- Chi cho phép rni 01 — 02 lOi ra vào chq và bo trI diem ban khãu trang, 
nu9c khü khuân ngay lOi ra vào ch, phãi bO trI các 1irc h.icing dé chOt chan và yêu 
câu 100% ngui ra, vào tham gia hot dng tai  khu virc chçi thçrc hin nghiêrn tOe 
các quy djnh ye phOng chOng djch COVID-19: deo khâu trang. khai báo y te. rua 
tay bang dung djch sat khuàn và giQ khoang cách tOi thiCu 2rn giQ'a ngixui vi 
ngui, hn the lu'ç'ng ngmi cOng mt lOc tham gia hot dng trong cOng mt khu 
vvc,... 

- UBNE) các phuOng chi dio tam  dung hot dng các Id at kinh doanh 
ngành hang trong khu vijc chc khOng phái nhu yêu phâm thiêt yêu then danh 
muc d duçic cOng bO. 
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- Yêu câu các chç, siêu thj phãi thrc hin tot kë hoach và phu'ang an 
phOng chông djch dä duc xây dirng. 

- To chirc hrc hxng dé han  ché, quãn I' chat chë so chU hang, chü phuong 
tin. là nguà'i các tinh khác và dja phucing ving djch vao quan h trao dôi hIng 
hóa. nhäm phOng ngi.'ra, phát hin sm nguôn lay bnh. 

4. Quãn 1 các hoat dng van hóa, ton giáo 
- Tam dirng các hoat dng nghi le, ton giáo, tin nguO'ng; dtrng tat cã các 

hoit dng van hóa, van ngh, the diic the thao, giãi trI noi Cong cong. 
- Dôi vri vic cuii, vic tang: chi tO chirc trong ni b gia dinh. 
5. Thiêt 1p các diem chôt kiêm soát phông chng djch COVID-19 
- Phôi hçp vOi COng an ihânh phO Vinh. Nghi Ic tharn rnuu. Cong an 

Tinh thành 1p các chôt kiêm soát, han  ché tôi da ngui, phirong tin giao thông 
ra vào thj xä theo chi dao  cüa UBND tinh Ngh An tai  (1mg vn so 
5906/UBND-VX ngãv 16 02 1. 

- Giao Cong an thj xä chü trI thit I1p 04 ch(n kiiii soat. nin chn fl.LLIi 

dan ra vào tu cáe CLEa ngO cua lhLinh phO Vinh va phOl h(yp \ ui ('On an Nhi 
Lc dé kiêm soát thirc hin dÀy dü các bin pháp phàng chng dlch  nhu':trinh 
báo giây xác nhn ket qua xét nghim Test nhanh, xët nghim PCR cO kêt qua 
am tinh, thai gian trong vOng 03 ngày kê tCr ngày lay mu xét nghim; thirc hin 
nghiêm các hin pháp phOng chOng d!ch. 

- UBND các phu6ng. Nghi fhay thiCt Iip 07 diCm chOt chn. kiêm soát tai 
các tr1ic du?rng giao thông có kt ni vri khôi Doàn Kt dang each ly y tê. Duy 
tn các chôt t?i  các khu vijc phong tOa dê each ly y tê. 

Vic quãn 1 phuang tin giao thông và nguYi dan qua các diem chôt kiêrn 
soát khi ra/vào dja bàn thj xa Ccra Là thirc hin theo hi.xàng dn ti1i COng ' rn sO 
2840/SGI'VT-Vlngày 16/8/202 1 cila S (iiao thông vn tai Ngh An vi thi 
luc 11 kern theo KC hoach nay. 

6. Cong tác tuÀn tra, kiêm tra, kiêm soãt phOng chng djch bnh 
- Giao Cong an thj xà thành 1p 02 tO kiêm tra thung xuyën dé kjp thai 

phát hin và xi1 l nghiêm minh các truOng hçp vi pham các quy djnh ye phOng 
chông djch COVID-19. 

- UBND các phi.rang quyet 1it chi dao  các tO kiëm tra cOa phuang thLrang 
xuyên kiêm tra 01 It nhat ngày 02 lan de tang cung hoat dng kiêm tra theo 
phân cap, xir l nghiêm cãc tru6ng hp vi phm trong phàng chOng djch. 

7. Thirc hin Cong tác dam bão an sinh xa hi 
- PhOng Lao dng - TB&XH chU trI, hung dan các phi.thng và các dan vj 

lien quan tO chrc rà soát k các truà'ng hp có hoàn cành khó khän, ngi.rai già 
neo dan, ngu'i có công, nguai lao dng mat vic lam.....do ãnh huâng cüa djch 
COVID-19 de co phuong an h tr can thiet. 

- De ngh Uy ban Mat  trn TO quOc và các to chc doàn the tir thj xä den 
phuO'ng thkrc hin các hoat dng tInh nguyen de kp thai h tr các nhu yeu 
phâm can thiêt cho các h dan vüng phong tOa, các ho dan hoàn cánh khO 
khãn.... 

- PhOng Lao dng Thuong binh xã hi tharn rnuu thanh kip tO lu \ n d 
tip nhin thông Un cua cac to chüc. ca nhan phan anh v cac hotn canh khO 
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khãn. dtc bit cAn có sir giLtp dO, h trçv; tü do chü dng tham muu UBND thj xã 
giãi quyêt. 

8. Thirc hin die d lam viêc 
- Các co quan, to chirc, don vj hành chInh s,r nghip trên dja bàn thj xä Cüa 

Là can c1r vao tInh chat cOng vic dé bô trI 1irc lucmg, phi..rong tin lam vic hcip 
1, hin chê tôi da so can b, cong chüc, viên chirc den co quan lam vic nhäm 
dam báo giãn cách theo quy djnh và theo Cong van hOa tOc so 5964/UBND-VX 
ngày 18/8/2021 cüa UBND tinh Ngh An ye vic triên khai các biên pháp phông. 
chông COVID-19 khi thirc hin Chi thj 16/CT-TTg: dông thai bô trI b phn 
thung xuyên kiêm tra, kiêm soát phOng chong djch bnh ti cor quan. don vj. 

- Trt.râng các phàng chuyên môn, Thu truàng các don vj trljc thuc. Chu 
tjch UBND các phung can cur churc nang nhim vii chju trách nhirn xây dimg 
phi.rong an bô trI can b, cOng churc, viên chiirc phu trách các linh vrc quan 
tr9ng, can thiêt thI bô trI lam vic trrc tiêp ti co quan; dôi vOi các trung hp 
khác thrc hin phiiorng an lam vic tnrc tuyên t?i  nhà. Tuy nhiên. quân so lam 
vic tui co quan khong qua 50% so can b, cOng chüc, viên chirc cüa phOng, don 
vj, phithng (riêng 1irc lucng vu trang, ngành y té, các !irc lung lien quan den 
phOng chông djch COVID — 19 .. .dám bão 100% quân sO). Trurng các phOng 
chuyên mOn, Thu trung the don vj trirc thuc, Chü tjch UBND các phung l.p 
danh sách phân cong can b lam vic hang ngày, báo cáo ChU tjch UBND thj xä 
Cuira Là (Qua VAn phàng HDND-UBND thj xà). Trong trithng hcip can thiêt. 
Thu tnthng các co quan, don vj, Chü tjch UBND các phiRrng diêu dng can b, 
cong chirc, viën chirc, ngui lao dng dê dé xur 1, giái quyêt cOng vic theo yCu 
thu cüa UBND thj xA và chi duo dt xuât cüa BCD thj xä. 

- DOi vâi B phn Tiép nhn và trã kêt qua cüa UBND thj xà. các duii vi 
và UBND phinng: CAn cir tinh hInh thirc te dê bO trj, phân cOng can b, cOng 
chüc, viên churc trrc giãi quyet thu tuc hành chInh cho các tO chirc, doanh 
nghip và cOng dan kjp thai, dung quy djnh. 

- Lrc lucmg Quãn sir, Cong an nhân dan, TOa an nhân dan, Vin kiem sat 
nhân dan thirc hin theo sir chi do cüa co quan cap tren. 

9. Phân cong trádh nhim và xtr l dôi vOi to chü'c, cad nhân vi phm 
- Tren co s nhim vi1 duc phân cOng ti Quyet djnh SO 953 Ql)-IJRNI) 

ngAy 26/4/2021 cüa UBND thj xà Cura Là ye vic kin toàn Ban chi do phàng 
chông dich COVID-19 thj xä Cura Là, yeu câu các dông chI thành viên Ban chi 
dao thirc hin nghiêm tue. Neu chi do, hung dn, kiêm tra không day dü so sài 
hoäc dê xay ra thiêu sot, sai phm trong linh vijc yà dja bàn duçic phân cOng thI 
phái chju hinh thrc xir 1 trách nhim theo quy djnh. 

- Ngui durng dãu cap Qy, chInh quyen phrng, o quan, tO churc, don vj. 
doanh nghip, trung hçc phãi chju trách nhim toàn din ye cong tác phOng. 
chOng djch tren dja bàn, linh virc, don vj, tO chirc. ..duc phân cOng phii trách. 
quán l, khOng duc chU quan, tAc trách, dun day ma dé xáy ra lay nhim djch 
COVID-19 tai  dja phuong. 

- DOi vi the Co quan, tO churc, donvj và can b, cOng chiLrc, viên churc 
thuc tinh quán 1 vi pham trong phàng chOng djch COVID-19, ngoài viec  xü' I' 
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vi pham cUa cac Ca quan chirc nang (nëu co), báo cáo Thung trrc Thj üy, Lành 
dao UBND thj xä xir 1 theo quy ché, quy djnh hin hành. 

- Các dan vj, doanh nghip, co sO kinh doanh vi phim trong cong tác 
phOng chong djch COVJD-19, tüy theo mi.rc d vi phtm dé nghj cap trên trirc 
tiêp ho.c ca quan thâm quyên CO trách nhim xir 1 dôi vO'i ngu'i dirng dâu và 
tp the có vi pham. 

10. Dôi vOi van dê nhu câu thiêt yêu: Diên, nuc sinh hoat. thông tin lien 
1c dê nghj Chi nhánh Din 1ixc Ccra Là, Cong ty Co phàn cap ni.thc Ccra Là, 
Trung tam vin thông Cira Là 1àmvic vi dan vj quán 1 cap trên uu tiên, 
thuOng xuyên kiêm tra dam bão nguôn din, nurc, thông tin lien lac  trén dja bàn 
thj xâ trong thà'i gian thj xa thrc hin Chi thj 16. 

11. UBND thi xä cong b thràng day nóng Thu*ng trtic  Ban chi dio 
COVID — 19 thl xä dê lien h xtrly. 

1- Doän lien Dung - Chü tjch UBND thj xà: 0913028690 
2- Hoàng Van Phüc - PCT.UBND thi xã: 0912037198 
3- VO Van Hung - PCT.UBND thi xâ: 0983054047 
4- Büi DInh Dixong - Tru&ng BCH QS thj xà: 0983859586 
5- Vi Van Giang Tri.rOng - Cong an thj xã: 0913055098 
6- Dining Thj SGn Hãi - TnningphOng Y tê: 0982961574 
7- Trân Van The - Giám dôc Trung tam tê: 0985239782 
III. TO CHtC THVC HIN 
1. Yêu cu các phOng, ngành, don vj và UBND các phu'ô'ng thii'c hin 

nghiêm tüc, day dü các ni dung cüa Chi thj 16/CT-hg ngày 31/3/2020 cüa 
Thu tixOng ChInh phü; dông thai can c1 vào các ni dung nhiçm  vi và giãi pháp 
trong Kê hoach nay dê to chtrc triên khai thçrc hin linh hoat, quyêt 1it và hiu qua. 

2. Giao cho Ban chi dao  phàng, chông djch COVID-19 thj xä, phithng phãi 
barn sat ca s và chi dao  kiêm tra, hiiOng dn kjp thai tháo gO nhcrng khó khãn 
vuâng mac, bat cp trong cong tác phàng chông djch trên dja bàn. 

3. Dôi vi các van bàn, ni dung do UBND thj xà Cü'a Là ban hânh tr1.xYc 
dày khong phü hçip vâi ni dung cüa Ké hoach nay thI bäi bO. 

4. Kê hoch nay cO hiu 1irc thirc hin kê tr 00h00 ngày 19/8/2021. 

Noin/,ân: 
- BCD Phàng chOng Covid-19 Tinh (b/c); 
- IT Thj uy (b/c); 
- Uy ban MTTQ và các doàn the TX; 
- BCD phông, chông Covid-19 TX; 
- Các ca quan, dan vj trên dla  bàn TX; 
- Các phOng, ngành, dan vi trirc thuc TX; 
- Dàng üy, UBND cácjrng; 
- Luu: VT, HS. 
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Phy hic I 
DANH MIJC CAC LOAI HiNH SAN XUAT, KINH DOANH 

CONG TRNH DU'QC PHEP HOT BONG 

(Kern theo K hogch s /KH-UBND ngày tháng ncm 2021 

cta UBND thi xâ Ci'ra Ló) 

1 Xäng, du, gas, khI dt, nhiên Iiu. 

2 Din, nu'Oc san xuAt và sinh hoat. 

3 Djch vçi h trq vn chuyn, xu.t nhp khu hang hOa. 

4 Djch vçi ngân hang, kho bac,  chrng khoán. 

5 
Các co sä kinh doanh djch viii trirc tip lien quan dn hoat dng ngãn hang 
và bô trçY doanh nghip (cong chüng, !ut su. dng k' giao djch bão 
dam...) 

6 
Co si kinh doanh djch vii (buu chInh, vin thong, truyn hInh, may tInh. 
camera, thiêt bj hi nghj trrc tuyên, thiêt bj van phOng) 

7 
Nhã may, cc sâ san xut, cong trInh giao thong, xây dirng, giãi ph6ng mt 
bang; boat dng thu gom rác thai, chãm sOc cay xanh, san xuit. chtn hn 
vñ ngip ing. 

8 
Co sc kinh doanh: Phân bón, thuOc bão v thçrc vat, Vacxin phOng bnh. 
thuOc chüa bnh cho gia siLic, gia cam, thñy san. 

Co sy san xuAt, kinh doanh mt hang thit yu (nhu gio té; gonp,;vtirng 
lac; d.u; bt mS'  va các san pham tr bt m sra và các san phâm tr sra: 
thjt và các san phãm tCr thjt; trirng vâ các san phârn t1r tnimg thuy san vã cac 
san phâm t11 thüy san; rau, Cu, qu và các san phâm t1r rau, cü, qua; các loai 
gia vj; diRnig; dâu an; ntxOc uông dong chai; rnt sO mit hang lwmg thirc, 
thirc phâm khác phyc vy nhu câu tiêu dung thiêt yéu hang ngây). 

10 
Co s san xut, kinh doanh: Thuc phông bnh, chQ'a bnh, thi&bj y t& 
djch vii khám chti'a bnh, kháu trang, san phâm tây rra, kháng khuân... 

Siêu thj tng hçp, sieu thi mini (tth djch vy vui choi, an ung tai  ch); Trung 
tam thuang mai  (gôm siêu thj tong hp nhtx trên, van phOng cho thuê). 

12 Ch dan sinh (gm các gian hang: hrong thçrc. thrc phm. rau cü qua. d khô. 
hang hóa thiét yéu) Co s& kinh doanh an uông (chi ban mang ye). 

13 Cra hang tin 1'i, cira hang tap  hOa, cira hang kinh doanh nông san thtrc phm. 
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14 
Cor sâ giáo diic (thirc hin dy và hQc trrc tuyn theo hithng dn cUa Sâ 
giáo dic và Dào tao)... 

15 
Gara ô to, xe may, xe dip...; Siêu thj din may; Các co sä süa ch1ra din 
tcr, din may, din lanh,  din dan diing. 

16 Hang hóa, djch viii phic vi. tang 1. 

17 Các cor sâ thu gom, vn chuyn, xir 1 rae thai. 

18 
Djch vv vn tãi: Xe cOng v, xe dua dOn cOng nhân, chuyên gia. ngu'i 
each ly, xe chuyën ch nguyen, nhiên vt 1iu san xuât, hang hóa, xe vn 
chuyên vt 1iu phçic v1i cOng trInh giao thOng, xay dvng. 

19 
Vat tu, vt 1iu phc vi cac cOng trInh xdy dirng, giao thông (xi mang, stt 
thép, gach  dá...) 

20 Các trumg hcip khtn cp khác (Cap cru, thiên tai, hOa hoan...) 



UBND THI XA CU'A LO 

UBND PHUO'NG  

THE HANH NGHE SHIPPER 

(Cho phép hoqt d5ng trong thai gian Op dyng Clii th/ 16/CT-TTg 

tai dja bàn thi xJ Ctra Ló) 

-Hovãtên  

- Ngãy, tháng, näm sinh:  

- Dja chi thu?ng trü:  

- S din thoai  

9 

MAU THE HANH NGHE SHIPPER 

* Ghi chii:Thé mãu trng, kIch cO': chiu ngang 10 cm, chiu doc 8 cm, phãi cO 
dOng dâu cüa UBND phi.xng vào ánh. 
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CONG TY CONG HOA xA HQI CHU NGH!A VIT NAM 

Dc 1p — Tr do Hnh phiic 

SO: /GXN-CTY Ccra LO, ngày tháng näm 2021 

GIAY XAC NHiN vA BE NGH! CHO RA/VAO THI xA 
(áp diing cho cãc Doanh nghip, cong ty thuc Khu cong nghip, cym cong 

nghip trong tho'i gian th xa Ctra Lô thy'c hin Chi th1 16) 

Côngty Djachi  

Xác nhân: 

1. Ong (bà) là cOng nhân cOa COng ty  

Dang lam vic tui b phn  

2. Ong (bà) có ten trên dã ducic xét nghim theo quy djnh hin hânh cCia 
nhà nuOc ye cong tác phOng chong djch Covid-19 ti các cim CN. khu CN. 

Giám dôc doanh nghip (hoac ngui di din pháp 1u.t) cam kt nhng 
ni dung trên là hoàn toàn dung sr that; chju trách nhim truc pháp Iut nêu de 
xãy ra hu qua do xác nh.n sai. 

Dung tinY! d ng/zj:cho phép Ong (bà) có ten trên du'çic vào/ra thj x qua 
chôt nhu sau: 

- Vào th xä Cira Là qua ch& trong khoãng thai 
giantcr .già'dên già'(Ol lan) 

- Ra thj xä Cira Là qua cht trong khoãng thai 
gian tr .gR den gi (01 lan) 

Rat mong nhn duçc si,r giüp d0 cüa thj xä Ccra Là dé Doanh nghip On 
djnh phát triên san xuât, dam bão sO lucing cOng nhân cho ho.t dng cOa doanh 
nghip. 

ATo'i ,il,â,i: CLAM BOC 

- UBND TX Cua Là; ghi rO hQ ten)) 

- Luu: VT, HS. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-08-19T09:56:37+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
	2021-08-19T09:56:49+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
	2021-08-19T09:56:57+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
	2021-08-19T09:57:22+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
	2021-08-19T09:57:30+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
	2021-08-19T09:57:36+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
	2021-08-19T09:57:41+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
	2021-08-19T09:57:51+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




