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V/v thirc hin phàng, chng djch 
và khôi phiic, phát triên kinh tê - xâ hi 

KInh gCri: 
- Các c quari Trung ucing dOng trén dla  bàn tinh; 
- Các Sex, ban ngành, doàn th cp tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô. 

Thrc hin két 1un cüa Thu tuóng Nguyn Xuân Phic tai  cuc h9p Thixông trirc 
ChInh phü ngây 07/5/2020 ye cong tác phông, chông djch bnh COVID- 19 (Thông báo 
so I77/TB-VP3P ngày 08/5/2020 cza VànphOng ChInhphi cã nuâc dang chuyn 
sang giai doan rni phông, chông djch bnh dông th&i vâi khôi phiic và phát trin nn 
kinh tê. Trong bôi cãnh diên biên tInh hmnh djch bnh trên the giâi vn rat phüc tap; s 
ngi.rii nhiêm, so ngu?Yi tir vong do dch bnh tai  nhiêu ni.rOc v.n mirc cao, dôi hOi các 
ngành, các cap, các dja phumg phâi luôn dé cao cânh giác, k.hông lci là, không chü 
quan và quyêt tam không dê djch bnh quay trè lai.  Trên Co sO' ni dung thông nhât tai 
phiên h9p Ban Chi dao  phOng chOng COVID-19 tinh chiêu ngày 08/5/2019, UBND 
tinh có kiên nhii sau: 

1. D bó giân cách và giO'i han so ch trên các phiiang tin giao thông cOng 
cong; tiêp  tVc  thirc hin các bin pháp bat buc deo khâu trang & ni cOng cong, ngoài 
phm vi cOng sO', tnr&ng bce, trên phumg tin giao thông cong cong;  mi ngu&i thrc 
hin rCra tay thuO'ng xuyên, bão dam v sinh Ca nhân. 

2. Dc bO quy djnh giän cách dM vâi các cc sO' san xut, kinh doanh, djch vi, 
thuang mai  v&i yêu câu phâi thirc hin các bin pháp dam bâo an toàn nhu deo khâu 
trang, sat khuân tay; riêng dOi v&i nba hang, quán an, cà phê, giâi khát chi yêu câu sat 
khuân tay. Cho phép các hoat dng van hOa ngh thut, the dic the thao, hoat  dng có 
tp trung dOng ngithi; các Ca sO' chiêu phim, dai I internet, trO chai din tCr tr& lai hoat 
dng bInh thi.r&ng (tth vu tru&ng, djch viii karaoke) vO'i yêu câu phái thirc hin các biên 
pháp dam báo an toàn nhu deo khâu trang, sat khuân tay. 

3. Không bt buc thrc hin giãn cách trong tru&ng hoc, lap hoc; không bt buc 
giáo viên, h9c sinb deo khâu trang trong 1&p hoc. Các tru&ng can tang ctthng bin pháp 
khO' khuân be mat, v sinh IO'p hoc, nhà v sinh, dam báo phOng h9c thông thoáng; giáo 
viên, hc sinh giI v sinh cá nhân, thixO'ng xuyên rO'a tay sat khuân. 

4. Cho phép mO' lai các cra khâu ph dcc tuyn biên gi&i Vit - Lao d giao 
thucing hang hóa, không cho phép xuât nhp cánh dôi vôi ngi.r&i; tuyt dôi khOng dê 
lçii ding vic mO' các cO'a khâu phii dê buOn 1u, gian ln thucing mai. 



Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- Ban Thxông vv Tinh iiy (báo cáo); 
- Thtr&ng trirc HDND tinh (báo cáo); 
- Các PCI UBND tinh; 
- Uy ban MTTQVN tinh; 
- Thành viên BCD COVID — 19 tinh; 
- Ltru VT, VX. 
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5. Mt so ho?t dng tip tic duy tn cho dn khi có thông báo mii: 

- Bô Chi huy Bô di Biên phông tinh chii trI, phi hçp Cong an và dan quân ti 
dja bàn các huyn biên giài thrc hin các bin pháp ngän chtn djch xâm nhp. 

- Bô Chi buy Quân sir tinh chü trI, phi hçip Bô Chi buy B di Biên phông tnh, 
Cong an tinh, S Y tê và các ngành, dja phtxong lien quan to chüc tiêp nhân, cách ly 
tp trung cong dan nhp cãnh theo dung quy djnh. 

Riêng di vâi nh&ng tnrô'ng hcp là nhà du ti.r, chuyên gia, lao dng tay ngh 
cao có hInh thirc cách ly phCi hcp. Giao Sâ Y tê chO trI, phôi hçip vOi Ban Quãn l các 
khu cong nghip tinh, Si Lao dng - T&ro'ng binh và Xã hi, chInh quyên co si và các 
doanh nghip, don vj quân l lao dng giám sat cht chë vic each ly theo dung quy 
djnh, tuyt dôi không dê nguôn bnh lay Ian ra cong dông. 

- Ngành Y t b trI trng tnrc mrc 100%, xCr l kjp thi, dy dO khi có tInh hung 
djch bnh xãy ra; duy trI các di phân Ong nhanh phO hçp vi diên biên tinh hInh djch 
bnh; kjp thi phát hin, khoanh vOng, cách ly dp djch hiu qua. 

- Sâ Y t chi dio Trung tam Phông chng bnh tt tinh tip tiic kin toàn näng 
luc Phong xet nghiêm COVID- 19 va cac diêu kiên can thiêt phuc vu viêc xet nghiêm, 
trén nên tang Co sO Vtt chat hin có, tiêp tiic chuân bj các co s thu dung diêu trl, phuc 
vi phông chOng dlch COVID-19 cüng nhi.r các djch bnh khác. 

6. Các cap, các ngânh và chInh quyn Co s& vn dng, khuyn khIch nhãn dan 
thirc hin nép song van minh trong vic to chi.rc ma chay, cixi hOi, lé hôi. 

7. Giao Si Y t xây dirng b tiéu chI an toàn phông, chtng djch di vâi các cci 
quan, don vj, doanh nghip, các sir kin tp trung dông ngi.thi; chO trI, phôi hçip vi các 
co quan lien quan tham mru UBND tinh tOng kêt (giai doan I) cOng tác phông, chông 
dich COVID-19 trên dia bàn tinh. 

8. Giao Si Tài chInh huàng dn các Co quan, don vj thirc hin ch do chInh sách 
di vi hrc krgng phOng, chOng djch theo quy djnh. 

9. Các Si, ban ngành và UBND các huyn, thj xã, thành ph trin khai nghiêm 
tOc các nhim vii duçic giao; nhãt là tp trung thirc hin các chInh sách ho tro ngithi 
dan gp khó khän do d?i  djch COVID- 19, tháo gô khó khän cho doanh nghip, thOc 
dAy các ho?t dng san xuât kinh doanh, xOc tiên dâu ti.r... 

Yêu câu các co quan, don vj, dja phirong nghiêm tue thrc hin./j 
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