UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI NGUYEN

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tu do - Hnh phüc

S: /396 /UBND-VP

TP. Thai Nguyen, ngày O.L tháng 5 nàm 2021

V/v tang cing các bin pháp phông,
chong djch COVID- 19 trong tInh hinh
hiên nay

KInh giri:
- Uy ban Mt trn T quc thành ph;
- Các phông, ban, ngành, doàn the thành pho;
- LTBND các phuing, xA;
- Các Co quan, don vj, doanh nghip trén dja bàn thành phô.
Th%rc hin Cong van s 1 840/UBND-KGVX ngày 02/5/2021 cüa UBND
tinh Thai Nguyen ye vic tang ci..thng các bin pháp phông, chng djch COVID-19
trong tmnh hInh hin nay. UBND thành phô yéu câu các phông, ban, ngành, doàn
the, UBND các phung, xã, các coquan, don vj, doanh nghip va ngri dan
trén dja bàn thành phô nghiêm tic triên khai thirc hin cac ni dung sau:
1. Không t chirc các hoat dng ttp trung dông ngithi không cAn thit (các
1 hi, sir kin, boat dng van ngh, giài the thao, boat dng ton giáo, tin ngng
có tp trung dông ngi.thi...); tnthng hqp can thiét to chic phãi báo cao, xin kiên
chmnh quyên dja phucing và dam bão các yéu câu ye an toàn phông, chong djch;
yêu cau bat buc deo khâu trang khi di ra khOi nhà và thirc hin nghiêm cac
khuyêncáo5KcüaBYtê.
2. Tam dung mit s hoat dOng kinh doanh djch vii: Karaoke, quán bar, vu
truung, quán phic vi dO uông via he ('Ca phê, quán Ira dá, trà chanh, quán
bia...), co s kinh doanh trô choi din t1r, khu vui chai giài trI, xông hcii,
massage tir 00h00' ngày 03/5/2021.
3. Các nhà hang, quán an, co so li.ru trü vâ các CO sO kinh doanh djch vii
khac phâi dam bão giãn cách, trang bj tam chän giçt ban, quàn 1' danh sách
khách hang và dam bào các yêu cau ye phông, chong djch. TruOng hqp co sO
nao không dam bão cac diêu kin ye phông, chông djch thI yêu câu tam dung
hoat dng kinh doanh.
4. Thirc hin np sang van minh trong cac dam cuOi, hOi và dam hiu, chi
to chrc trong ni b gia dInh, han ché tôi da so ngixOi tham dr và yêu câu thrc
hin nghiem cac bin pháp phông, chông djch theo yêu câu 5K cüa Bô Y tê.
5. Các phong, ban, ngành, UBND các phuOng, xa tang cuàng kim tra,
giám sat vic deo khau trang, gifl khoãng cách 0 noi cOng cong dé phông, chong
djch COVID- 19; xü phat nghiém các tru?Yng hqp vi phm trong cong tác phông
chong djch theo quy djnh.
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6. Phàng Giáo dçic va Dào tao, các co s& giáo diic trên dja bàn thành ph
chi dao các nha trlr&ng yêu c.0 hc sinh, sinh vién thirc hin ngIiêm vic khai
báo y té ye ljch trInh di chuyên trong dip nghi lê 30/4 - 01/5 v&i nhà tnthng
trithc khi di hoc trâ lai.
7.'Phông VAn boa và Thông tin thành phô, Trung tam VAn hóa và Truyn
thông thành ph tang cuông tuyên truyén thirc hin nghiêm thông dip 5K (khu
trang, khoâng cách, khôn tp trung, khü khuân, khai báo y tê) theo hithng dn
cüa Bô Y tê ye phông, chông djch COVID-19.
8. Yêu c.0 Cong dan tfr cac dja phisong dang có ca bnh trong cOng dng
theo thông báo cüa Bô Y té tr& ye thành phO Thai Nguyen thu dng den tram y
tê phuông, xA hoc Trung tam te thành phô khai báo y tê dé disgc hung dn
bin pháp phông, chong djch phü hçip, kjp thii.
9. Ban Chi dao phông, chng djch các phràng, xA chiu trách nhim kim
tra, rà soát, don dôc viêc thirc hin các ni dung chi do nêu trên; cAn cü tInh
h'mh thc té tai dja phuong, báo cáo cap üy cüng cp dê th6ng nh.t chi do các
bin pháp phông chông djch trên dja bàn; phôi hçxp vài các don vj chirc nAng
thc hin vic tiép nhn, huóng dk, quãn 1, giám sat ch.t chë dôi vth ng.ri kêt
thüc thi gian each ly tp trung tr& v dja phucmg, tiêp tic tr cách ly theo dOi
süc khôe tai nha trong 14 ngày dam báo tuân thu các quy djnh phông, chong
djch COVm-19.
CAn ci.r chi dao cüa UBND thành ph, các co quan, don vj, dja phixong,
doanh nghip và ngu?ñ dan trén dja bàn thành phô nghiêm tüc t chi'rc triên khai
thuc hin./.
Nii nhmn:
KT. CHU TECH
- BCD phông, chng djch COVID- 19 tinh TN (b/c);
PHO CHIJ T!CH

- Thtr&ng tn,rc Thành üy (b/c);
- Thutrng tri,rc HDND thânhphô;
- LAnh dao UBND thành phô;
- Thành vién BCE) phông, thông
djch COVID- 19 thành ph Thai Nguyen;
- Nhu trén;
- Lixu: VT, TH.

Nguyn Th: Tuyt

