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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phác 

Ct'ra Lô, ngày tháng 9 nám 2021 S: /UBND-KT 
V/v tip tiic tng cu&ng các bin 

pháp phông, chéing djch Covid-1 9 

tai cho và co sà kinh doanh 

KInh g1ri: UBND các phiRing; 

Trrnic din bin phüc ttp cüa dich bnh Covid-1 9 trên dia bàn, qua kim tra, 
tInh trtng 1n xn trong vic quãn 1 các hot dng mua ban tti các cho, vic kim 
soát ngthi dan ra vào ch dä duçc khc phiic. Tuy nhiên d tip tiic dam báo an toàn 
cho các chç và các cüa hang tp hóa, dng thai thirc hin tt cong tác phOng chng 
djch trong thai gian tth, UBND thj xA yeu cAu UBND các phurng thrc hin ngay mt 
s ni dung sau: 

1. Tip t11c thirc hin nghiêm tüc ni dung Cong van s 1296/UBND-KT ngày 
17 tháng 8 nàm 2021; Cong vAn s 1406/UBND-KT ngày 27/8/2021 cüa UBND thj 
xA v vic trin khai các giAi pháp phông, chng djch Covid-19 ti các chg. 

2. T chirc xét nghim cho tat ca ngui quAn 1, các tiêu thuong kinh doanh 
trong cho và chü co sâ kinh doanh, nhân viên ban hang tii các siêu thj mini, các cira 
hang tp hóa bang test nhanh kháng nguyen Sars-cov-2 trong thai hn 72 giô' (03 
ngay) và dam bAo tuân thU bin pháp 5K cUa B Y th v phông chông djch. (khuyen 
khIch lam mu gop 5 ngtr&i/má'u d giám chi phi cho các hç$ kinh doanh, hién nay tçii 
các trgm y té' cácphw&ng dâ to chz'rc test nhanh cho nhán dan). 

3. Di vâi các Co sâ kinh doanh hang thit yêu, các siêu thj mini và các cUa 
hang tap hóa phài tang cung các bin pháp v phOng, chng djch, nu có truO'ng hçip 
FO trên dja bàn dA dn dja dim kinh doanh phAi t?m  thai dOng cUa, t chUc phun khU 
khun và khai báo y t d theo dOi sirc khOe. Các gian hang trong chc nu có FO dn 
thI tin hành khoanh khu vrc ttm thài, không duqc phép ban hang và tin hành phun 
khi'r khun. 

4. Giao phông Kinh t trin khai cong tác kim tra, giám sat vic thirc hin các 
ni dung trên, thi.thng xuyên báo cáo UBND thj xA d có phuong an chi do, xU 1 kjp 
thi. 

Yêu câu ThU trthng các phông, 
các phu?mg nghiêm tUc trin khai thrc 
Noinhn: 
- Nhu trên: 
- 'IT thi Ciy, TT HDND thi xã (b/c); 
- Các dng chI Ban thung vii th Ciy; 
- Chü tjch, các PCT UBND thj x (b/c); 
- Dáng iiy các phumg; 
- Luu: VT, KT. 

ban, nganh, don vj lien quan, ChU tjch UBND 
hiên./.  JCL 

Vö Van Hñng 


	Page 1

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-09-01T16:40:00+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
	2021-09-01T16:40:05+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
	2021-09-01T16:40:08+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




