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Dc1p-Trdo- hnh phtic 

C&a Ló, ngài' thcug iäiii 2021 

KInh gCri: 
- Trueing các phOng. ban. ngành. &m vj thj xà: 
- UBND các phuäng. 

TruOc tinh hInh din bin ht süc phi.rc tap ciia djch COVID-19. dtc hi@ cac 

tnthng hp FO cüa mt s dja phuong trong tinh CO giao thuo'ng. ban hang t.i mt 

sé, ch trên dja ban thj xã. D dam hâo vic ngan chn. phát hin vã xü' 1 kjp thi 

các trung hçip có nguy co cao lay nhim trong cong dng. UBND thj xâ 'êu câu 

cac phOng, ban, ngành, dan vj thj xa, UBND các phung triën khai thijc hin nga) 

các bin pháp cp bach phOng, chng djch COVID-19 nhu sau: 

1. Tp trung lam t& cOng tác: Khai báo y t& than tc truy vet, khoanh ving 

và dam bão các quy djnh phOng chng djch theo quy djnh. 

2. Tam  dtrng mt s djch vi kinh doanh không thit vCu gOrn: Dch vy cat 

tOc, gi du, các ca s thâm mV. các nhà hang. kinh doanh djch 'y  n uông. quán cá 

phé (du'c phép ban cho khách hang dua v scr dyng): các hoit dng vui chi giai 

trI, t chtrc các giái th thao trên dja bàn. Tiêp tyc cAm di vcii các dlch  vy: 

Karaoke, Massage, phOng ttp Gym, yoga, quán internet. Bi a... 

Thri gian thiyc hin các bin pháp trên bAt dãu: Tu 0g1o00 ngãy' 
17/8/202 1 cho dn khi có thông báo mri duçrc hoat  dng tro' lvi. 

3. Di vOi các chci dan sinh trên dja bàn dc bit là chçi Horn vâ chc Hai san 

trin khai khAn truang nghiêm vic xr l v sinh phOng djch toán b khu virc chç nhät 

là tai  vj trI kinh doanh cüa ca bnh duang tInh vO'i SARS-CoV2. TiCp tyc tuvén 

truyên Thông báo khAn cüa Sâ Y th; Chi dao  Ban quãn l chç thuà'ng xuyên tuyën 

truyn, kim tra; yeu cAu 100% ngiRii ra vào, tham gia hoat dçng tai  khu vy'c ch9 

phái thirc hin theo khuyn cáo 5K cüa B Y t. Xü l nghiëm nhTrng tru1mg hyp vi 

pham quy djnh phOng, chng djch COVID-19. 

4. Các cOng ty, xi nghip, nhà may, Cãng Ctra LO. bn xc. ch dan sinh. các 

diem tp kit, b& d hang hóa... chi dao  các t6 cOng tác phOng. chOng djch COVII)-19 

cUa dan vj trin khai thirc hin nghiêrn các bin pháp phóng chang djch. khai báo 

bAt buc tai  ca sy. Giao UBND các phumg phi hcp trién khai các bin pháp phOng 

chng djch COVID-19. 

5. Giao Cong an thj xa thành 1p các doàn kiêm tra vá chi dao  cong an cac 

phtthng tuyên truyn, don dc, nhAc nba và xü phat nghiëm nu vi pham. 
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6. Giao UBND các phuO'ng thánh 1p các t kim tra dê tuyën truyn. kiëiii 

tra và xir 1 các vi phtm trong cong tác phOng. chng dch Covid-19. Bão cáo két 

qua thirc hin v BCD phOng, chng djch Covid-19 thj x (qua PhOng Y të) truOi 

15 gi 30 hang ngây. 

7. Giao PhOng Van hóa và Thông tin, Trung Van hóa - Th thao vâ Truyên 

thông thj xã, UBND các phithng tang curng tuyên truyn rng rái dé nhân dan biët 

trin khai thu'c hiên. 

Yêu cAu Tnthng các phOng, ban, ngành. &Yn v th xã. UBND các phu'ng 

nghiem tüc trin khai thrc hin./.v-?,-- 

Ncri n/ian: 
-Nhutren; 
- Sà Y të; 
- TT Thi iy - HDND thi xä; (b/c) 
- ChU tjch, các PCT UND thj x1; 
- Luu: VT, YT. 

Doän Tin Dung 
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