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S& 1619/UBND-VX

Quáng Trj, ngày 29 tháng 4 näm 2021

V/v dam bâo phOng, chong
djch COVID-19 trong và sau
dip 1 30/4 - 1/5

KInh gui:
- Các Ca quan Trung l.rang dóngtrên dja bàn;
- Các S&, ban ngành, doàn the cap tinh;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô.
Thirc hin chi dao cüa Thu tràng ChInh phü Phm Minh ChInh ti cuc hpp
Thix?mg trrc ChInh phü ye phông, chông djch Covid- 19 ngày 26/4/2021 (Thông báo
so 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 cüa Van phông ChInh phu); tiêp theo Cong van
1 538/UBND-VX ngày 2 4/4/2021 cüa UBND tinh ye vic tang cuing phông, chông
djch bnh COVID-19 và Cong van so 1546/UBND-VXngày 26/4/2021 cüa UBND
tinh ye vic triên khai các bin pháp cap bach phông chông djch trên tuyên biên giôi
Vit - Lao; nhäm dam bào an toàn phông djch cho can b, nhân dan trong toàn tinh và
du khách trong djp nghi lê 30/4 va 01/5/2021 cüng nhu chuân bj bâu cr Quôc hi khóa
XV và Hi dông nhân dan các cap nhim kS' 2021-2026, UBND tinh yêu câu các to
chüc, don vj, dja pht.rang và trng ngithi dan tuyt dOi không lo là, chü quan, nêu cao
thüc, trách nhim vi si'rc khOe cüa bàn than, gia dInh và cong dông, thirc hin nghiém
các bin pháp phông chông djch dã dé ra, trong do h.ru :
1.Giám dc các Sâ, Thu tnrâng các ban ngành, doàn th, ChU tjch UBND các
huyn, thi xa, thành phO quán trit và thrc hin nghiêm các ni dung chi do cüa Thu
tixâng ChInh phü và UBND tinh, chü dng cp nht tInh hInh djch bnh trong nithc,
khu virc và the gii; rà soát dê khOng ngrng hoàn thin và tO chuc thirc hin nghiém
các giãi pháp phOng, chông djch trong phm vi quãn l cho phü hçip vói tInh hInh djch
bnh và yêu câu thrc tê; khOng dê bj dng trong các kjch bàn büng phát djch có the
xây ra; bào darn cht ch, dung chuc näng, nhim vii, thâm quyên, d thirc hin, dê
giám sat, d kiêm tra và rO trách nhim cüa to chuc, cá nhân.
2. DM vOi cá nhân: Thrc hin nghiêm yêu cu 5K, dc bit là deo khu trang.
Dôi vâi các ca quan, don vj, to chuc: Thirc hin nghiêm các yêu câu ye an toàn COVID19; thung xuyên tir kiêm tra và cp nht kêt qua thirc hin trén bàn dO phOng chOng
djch COVID- 19. Các Ca quan chuc nàng xà l nghiêm các to chuc, cá nhân vi phm
quy djnh ye phOng chOng djch.
3. Hn ch các sir kin tp trung dong ngixâi; tru&ng hçip cn thit phâi t chuc
thi co quan, don vj chu tn to chuc chju trách nhim truc pháp 1ut ye thirc hin nghiêm
các yéu cu, diêu kin quy djnh dam bão an toàn phông chông djch.
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4. S& Y t& Chü tn, phi hçp các ngànb, dja phucmg chun bj k5? h.rong các kjch
bàn, phlx(Yng ánphông, chông djch; rà soát tat ca các nguôn 1irc can thiét dê san sang
cho các tInh huông djch bnh có the xày ra.
5. B Chi buy quân sr, Sâ Y t phi hçip vói UBND các huyn thj xã, thành ph
tàngcr&ng giám sat, kiêm tra vic tuân thu các quy trinh, thu ti1c và quy dinh ye each
ly bat buc t?i các khu cách ly tp trung, các cci sâ ltxu trü và theo dôi y tê sau cách ly.
6. Cac co quan, &Yn vj, doanh nghip, cci sâ san xut t chircthut hin nghiêrn
các yêu câu phông, chông djch COVID- 19. Ngu?i dung dâu các thiêt ché van hóa, the
thao, dcn vi kinh doanh djch vij, du ljch thirc hin nghiêm các bin pháp an toàn phông
chông djch, nhât là trong djp Lê 30/4 và 1/5 cho ngithi tham gia boat dng, chi to chirc
don khách khi dam báo các bin pháp phOng, chông djch theo dung quy djnh cOa ngành
yté.
7. Chü tjch UBND các huyn, thj xa, thành ph&
Dam bào vic man thu các quy djnh di vOi các t chic và cá nhân trên da bàn
ye vic thirc hin yêu câu ye deo khau trang nth dông ngi.thi nhât là ti các boat dng
l hi, hiêu hi, các nghi l ton giáo, trên các phwing tin giao thông cong cong; deo
khâu trang dôi v&i ngi.thi quãn l và nhan vién ph1ic vii tai tat ca các cd sâ kinb doanh
djch vii, du ljch, giãi trI, an uOng, giài khát. Tri.thng hçip dé xày ra lay nhiêm djch trong
cong dOng trén dja bàn thI tOy mrc d Se bj xem xét, xü l trách nhim theo quy dlnh.
Yêu câu các ngành, don vj, dja phucing và các cá nhân lien quan nghiêm tOc thrc
hin./.

Noinhân:
- Nhis trén;
- Thithng trirc Tinh uS';
- Thithng trrc HDND tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- TV BCD phông chng djch Covid-19 tinh;
- Liru: VT, VX.
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