
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TfNH BA R!A-VUNG  TAU Dc Ip - Tii' do - Hnh phüc 

S:  fl1O  /IJBND-VP Ba R/a- V[?ng Tàu, ngày O—t/iáng nãm 2020 

V/v tip tVc  tang cUYng các 
bin pháp phOng, chông djch 
Covid-19 trong tInh hInh rnâi, 

Kmnh gCri: 
- Thu truâng các Sâ, ban, ngành; 
- Chü tjch UBND các huyn, thj xâ, thánh phô. 

Dông kInh gri: 
- UBMTTQ và các Hi, doàn th chInh trj-xâ hi tinh. 

Djch bnh Covid-19 dang din bin phtrc tap, nhiu ngày lien xuât hin các 
ca nhiêrn trong cong dông tai  thành phô Dà Nng vâ rnt so tinh, thành chua xác 
djnh thrçc nguôn lay và có nguy ca lay nhirn cao tai  nhiêu dja phuang trong Ca 
nuc, trong do có Ba Rja - Vüng Thu. Theo thông tin tr B Y tê, tInh den ngày 
01/8/2020 cIa có 03 bnh nhân tr vong do Covid-19. 

Thçrc hin chi dao  cOa Thu ti.róng ChInh phü tai  Thông báo kêt 1un s 
257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 và Thông báo kêt 1un so 262/TB-VPCP ngày 
29/7/2020 ye phông, chông dch Covid-19; 

Tip theo chi dao  cüa Uy ban nhân dan tinh tai  Thông báo kt 1un s 

4?9/TB-UBr%1I ngây 28/7/2020 và Cong van so 7825/UBNID-VP ngày 30/7/2020 
ye tang cung triên khai các bin pháp phông, chông djch Covid- 19 trong tInh 
hInh rni, Uy ban nhân dan tinh yêu câu: 

1. Thrc hin ngay nhü'ng vic sau day kê t1r 00 giY, ngày 03/8/2020: 

- Tarn dirng hoat dng các Co sâ kinh doanh djch vi.j không thit yu nhir: 
quán bar, vu tru&ng, karaoke; các sir kin van hóa - the thao t.p trung dông 
ngui; các l hi, 1 nghi ton giáo, hi chçi, hi nghj, hi thâo, hi thao chua cap 
thiêt; lé chào c vào sang Thir hai hang tuân tai  TT.HCCT tinh (cac ncyi khác do 
ngui drng dãu co quail, don vj quyêt djnh nhixng không tp trung qua 30 ngri 
vã phãi darn hão các bin pháp phOng chOng djch). Han  ché t.p trung dông ngu'i 
tal tic cui, tang lé. 

- Không tp trung qua 30 ngi.thi và giQ' khoãng cách tM thiêu 2m tai  noi 
cong cong (ngoài trixing h9c, cong sâ, bnh vin...). Dê nghj ngi.rOi dan thirc hin 
nghiêm vic deo khâu trang tai  noi cOng cong,  thi.rc hin tot các bin pháp phOng 
chông djch bnh. 

- Các co sâ kinh doanh thuang mai djch vi (ban buôn, ban lé, xô so kién 
thiêt, k.hách san,  co s luu tri1, nhâ hang, quán an...) phãi thçrc hin các bin pháp 
bâo darn an toàn phOng, chông dch nhu: trang bj phOng h cho nhân viên, do 
than nhit khách den, b trI d.y dü phu'ong tin, v.t tu dê rüa tay, sat khuân tai Co 



sO và báo dam giãn cách khi tip xic. Nhà may, cong tru'ô'ng, ca sO san xuât thirc 
hin các bin pháp phông, chOng djch cho cOng nhân, nguOi lao dng. 

- Hoit dng vn chuyn hành khách côngcng lien tinh, ni tinh phãi thirc 
hin các bin pháp báo darn an toàn phông, chông djch theo hi.iO'ngdân cüa B 
Giao thông v.n tái: hành khách vâ lái Xe phái deo khâu trang, bô trI day dü 
phiiang tin, xà phOng, dung djch sat khuân dê hành khách rü'a tay. 

- NgirOi d&ng du ca quan, dan vj, tO chirc, ca sO chju trách nhim xây 
dçrng phuang an lam vic cho ca quan, dan vj mInh mt each phü hqp báo dam 
an toàn cho can b, nhân viên, nguOi lao dng; không to chüc các cuc hçp, hi 
nghj dông ngtrOi chua can thiêt, khOng dê dInh tr cOng vic nhât là các cong vic 
có thOi gian, thOi hiu theo quy djnh cüa pháp luãt, các djch vi cOng phiic vii 
ngu'Oi dan và doanh nghip. 

- Dôi vOi cac s1r kin quan trong phic vçi muc dIch chInh trl,  kinh tê, xã hi 
phái báo cáo xin kiên Ca quan có thârn quyên (Tinh üy, UBND tinh), dông thOi 
thuc hiên các bin pháp phông chong djch: deo khâu trang, sat tr1ing tay, ngôi 
giãn each; thirc hin giárn sat ye y te; không tO chOc lien hoan, tic rnüng. 

2. Thu tru'Ong các SO, ban, ngành, Chii tjch UBND các huyn, thj xã, thãnh 
phô: 

- Can cO các van ban chi do cüa Thu tuOng ChInh phü, B ngành Trung 
ucrng, Tinh üy, UBND tinh và tInh hInh thirc tê tai  dja phuang chü dng, có bin 
pháp tIch crc, hiu qua ye phông, chông djch Covid-19 trong tInh hInh mOi. 

- Ph bin 9 bin pháp phông, chng djch Covid-19 cüa B Yt; d.y rnanh 
thông tin, tuyên truyên ye tInh hInh, din biên djch bnh và khuyên cáo ngtrOi 
dan dê cao cánh giác, chü dng Va tir giác. 

- To chirc do than nhit và yêu cu deo khãu trang ngay ti cüa ra vào co 
quan dOi vOi tat cá m9i nguOi den lam vic, lien h cOng tác. Dôi vOi các cuc 
h9p, ngui dir hçp phâi deo khâu trang, htn chê vic bat tay, trao dOi 0 cr ly gân; 
rOa tay truOc và sau cuc h9p, khCr khuân be mat, các dO vt tiêp xác v&i ngixOi 
dir h9p sau môi cuc h9p. 

- Các dja phuang có biên can cir diên biên tInh hInh djch bnh, báo cáo 
UBND tinh xern xét, quyêt djnh vic cO tiêp tc hot dng hay dóng c0a các bâi 
tarn biên; chü dng có bin pháp darn bão an toàn cho ngithi dan, du khách. 

- Tang cixôrng irng ding cong ngh thông tin trong hoat dng cüa ca quan, 
don vj, day manh  hInh thOc h9p trirc tuyên, lam vic qua mng. 

3. SOYth: 

- Báo dam näng Iirc cho h thng y t nhi.r cOng cv, phu'ang tin, vt tu' y té 
và can b, nhân lirc chuyên mOn dáp i.irng yêu câu phông, chOng djch. 

- Tang cuOng näng hrc xét nghim trên din rng, nht là khi có ca nhim 
trong cong dông. Khân truang rá soát, dir báo thu câu xét nghim; phOi hçTp vOi 
các co quan lien quan to chrc, chi do rnua sam sinh phârn, vt tu' dáp t1ng nhu 
câu xét nghim; báo cáo UBND tinh ye van dê chi trá chi phi xét nghim. 
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KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CHL/' 

- PhM hçip vdi các sa ngành, dja phuung dánh giá rnirc di nguy co và tham 
mixu UBND tinh kjp thdi áp dyng các bin pháp phông, chong djch phü hap vdi 
tirng cap d theo chi dao  cüa Thu tudng Chinh phü ti Chi th so 1 6/CT-TTg 
ngày 31/3/2020 và Chi thj sO 19/CT-TTg ngày 24/4/2020. 

- Tham mu'u UBND tinh quyt djnh thành ltp To thi.thng trrc chng djch 
Covid- 19 khi có djch bnh lay nhim trong cong dông trên dja bàn tinh. 

4. Sd Giáo dc và Dão to tip tue barn sat, cp nht các chi do, hixdng 
dan cüa B Giáo diic và Dào to dê to chdc tot kS'  thi tot nghip THPT nãm 2020. 

5. B Chi huy B di Biên phông tinh chij tn, phi hap vdi Cángv Hang 
hài Vüng Thu tang cudng kiêm soát chat chê hot dng cüa tàu thuyên tnrdc, 
trong va sau khi den vüng nu'dc cãng biên thuc dja phin Ba Rja - Vüng Tàu; 
phôi hop vdi Sd Y té triên khai các bin pháp phOng chông djch dôi vdi tàu 
thuyên vã thuyên viên nhp cánh vào tinh Ba RIa  - VQng Tàu, dc bit liru kiêrn 
soát ch.t chë Hoa tiêu lai dat tâu nude ngoâi c.p cáng phài darn báo thirc hin 
each ly y tê theo quy djnh, darn báo an toàn trong phOng chông djch trudc khi len 
be' thirc hin giao djch. 

6. Cong an tinh chi do Cong an dja phuong phi hop chtch vOi Ban Chi 
huy quân sir dja phuong tang cue'ng cOng tác quân l, không dé xày ra các hot 
dng gay mat trt tir, trj an trên dja bàn. 

7. D nghj Uy ban MTTQVN tinh và các Hi, doàn the chInh trj-xâ hi 
tinh tiCp tçic vào cuc rnnh me, ctng vdi chInh quyên tang cu'dng vn dng nhân 
dan nãng cao ' thtrc tir giác, tIch cçrc tharn gia phông, chông djch./. 

No'i n/ian: 
- Nhis trén; 
- TTr TU; TTr HDND tinh (b/c); 
- Ch: tich UBND tinh (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (ph/h) 
- CVP UBND tiiili; 
- Liru: VT-VX3 

Trn Van Tuâ'n 
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