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- Các so, ban, ngành, hi, doàn th& 
- Các co quan Trung iicing tren dja bàn thành phô; 
- UBND các qun, huyn. 

TrirOc tmnh hInh djch COVID-19 tren dja bàn thãrih ph6 din bin & mirc d nguy 
co cao, vOi chüng vi rUt Delta lay nhim nhanh và mnh, so ca mac mOi trong nhftng 
ngày gân dày lien tiic tang, xuât hin mOt  sé chui lay nhim trong cOng  dong vã Co th 
lam bUng phát djch bnh trên din rng toàn dla  bàn thành phô nêu không có các bin 
phap phOng, chong djch quyêt ha và manE m hcm. VI vy, ChU tjch UBND thành phô 
de nghj ThU trug các Co quan, don vj, doàn the; Giám dôc các sO, ban, ngành; ChU 
tjch UBND cac qun, huyn, xà, phixOng và toàn the nhãn dan trên dja bàn thành phô 
tiêp tilc thrc hin nghiem tUc va quyt ha các bin pháp phOng, chông djch theo ehi 
do cUa Trung uong và thành phô dà triên khai và t.p trung thrc hin mOt  so yêu câu 
sau: 

1. Ap ding b sung các bin pháp cAp bach phOng, chng djch COVID- 19 k tir 
12 giä 00 phUt, ngày 22/7/202 1 trên toàn dla  bàn thành phô, nhu sau: 

a) Yêu c.0 mi ngui dan 0 ti nhâ, nhà cách ly voi nhà,t dan ph, thôn each ly 
vai to dan phô, thon; chi ra ngoài trong tnräng hcip that sir can thiêt nhu di cong tác, 
cong vçi, lam vic tai  co quan, cong sO, nhà may, Co sO san xuât, co sO kinh doanh djch 
vii, di mua hang hóa thiêt yêu nhu lucmg thirc, thirc phâm, thuôc men,. . . và ra ngoài 
trong cac trix&ng hcip khân cap khac nhix cap cUii, khám chfta bnh, thiên tai, hOa 
hoan. . . Th'rc hin nghiem quy djnh 5K (KhAu trang - Khi:r khuan - Không tp trung - 
Khoàng each - Khai báo y te); gi khoáng each tôi thiêu 02m khi giao tiêp; không ti1 tp 
qua 02 ngui tai  noi cong cQng, ngoài phm vi cong sO, tru?Yng hçc, bnh vin...; yêu 
câu bat buOc khai báo y tê tat cã ngui dan trên dja bàn thành phô 3 ngày 01 lan. 

b) Drng tAt ca hot dng kinh doanh djch vi không thit yu. Các co sO san xuAt 
kinh doanh, djch vii dixc hot dng bao gôm: Nhà may, Ca sO san xuat, cong trinh giao 
thong, xây dirng, co sO kinh doanh djch vt, hang hóa thiêt yêu (thu hxong thrc, thirc 
phAm, due pham, din, nu&c, nhiên lieu, xäng, du...); ngãn hang, kho bc, các co 
sO kinh doanh djch vi trirc tiêp lien quan den hot dng ngân hang và b trçi doanh 
nghip (thu cOng chUng, luat su, däng kiêm, clang k giao dch bâo darn...), bu'u chInE, 
vin thong, djch vii ho trçi vn chuyên; xuAt, thap khau hang hóa, khám bnh, chüa 
bnh, tang he.. .va nhUrig hot dng khác theo quy djnh cUa co quan có thAm quyên. 

c) Các trung tam thuong mai,,.ieu  thj, cha truyn th6ng, chg d.0 mi trên dja bàn 
drng kinh doanh, buOn ban cáe mt hang không thiet yêu; chi dixçc ban các mt hang 
thiêt yêu, luong thirc, thirc phâm, thu yêu phAm can thiêt. 

d) Nghiem cAm the nhà thu6c, các phOng khám ti than,. . . ban thu6c cho nhung 
ngi.ri cO biêu hiên ho, sot, dau hQng khi không có chi djnh cUa báe s và ket qua xét 
nghim SARS-CoV-2 bang phuong pháp Realtime PCR kêt luan am tinE. 

d) Dimg hoat dng van  chuyn hành khách bang xe taxi, xe hp dng dixOi 09 ch 
ngi (bao gôm các Ioi hInh Ung diing cong ngh thu GrabCar,...); hoat dng van 
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chuyn hành khách b&ng xe thô so, xe g&n may, xe mô to 2 bánh (bao gm 1oi hInh 
frng ding cong ngh nhu GrabBike,...); ho.t dng giao nhan, van chuyên hang bang xe 
thô so, xe gän may, xe mô to 2 bánh cüa ngui giao hang cong ngh (Shipper). 

e) KhOng t chirc an, u6ng tap the (dam hieu, dam h$', tic lien hoan, tan gia, sinh 
nhat...) t.p trung qua. 05 ngi ti nhà riêng. Dam tang không dê qua. 48 gi, tp trung 
không qua. 20 nguôi ti 01 thii diem và dam bão giän each. 

g) Drng tt ca. hot dng tp the diic di bO ngoài trii, ho.t dng tp the dy.c b&ng 
xe dp ngoài trôi và các hinh thirc the dc khác ti noi cong cong. 

h) Drng vic tiep cong dan trirc tiep ti t mt cira ti Trung tam hành chInh thành 
phô va quan, huyn, phuông, xa (nlnrng vn bão dam giãi quyet, xir 1 cong vic cüa 
cong dan và doanh nghip); day mnh vic giãi quyêt hO so qua djch cong mirc d 3, 4. 
Sap xêp, bô trI cho can bO, cong chrc, viên chic và nguäi lao dng lam vic vOi s 

lugng không qua. 50% ti cong s, co quan nhà nuàc, doàn the (trr nhân viên y tê, lrc 
hrgng cong an, quân di và mOt so ngành d.c thu khác phic vi1 phông, chng djch) 
nhung van phãi dam bão hoân thành nhim vii. Drng cãc hot dng hi hop chua that 
sr can thiêt; trong trung hp phâi to chc các cuc hop, s kin thI phài bào dam gian 
each 02 met và tap trung không qua. 20 ngithi trong 01 phông, ngoi trr các cuc hop, 
sr kin quan tr9ng duc cap có thâm quyên cho phép. 

i) D6i vi doanh nghip, co si san xu.t, kinh doanh, djch vi, khu cong nghip, 
khu Cong ngh cao phài thrc hin cac phirong an phOng, chong djch theo quy djnh; 
khuyên khIch vic thrc hin "3 ti ch" (san xuât ti ch - an, uông ti ch - nghi ngoi 
ti ch); clii:i dng phirong an lam vic gian 50% Ca, kIp san xuât, dôi vOi b phan quân 
l, gián tiêp lam vic không qua 50% so nguäi. 

2. Thay di vic ap diing Chi thi s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 ciia Thu tuàng 
ChInh phü ye thrc hin các bin pháp cap bach phàng, chOng djch COVID-19 dôi vâi 4 
phung Hôa Khanh Bac, quan Lien Chiêu, HOa An quan Cam L, An Khê và Thc 
Gian quan Thanh Khê bi các bin pháp cap bach phàng, chông dch theo Diem 1 Cong 
va.n nay vã các van ban khác có lien quan d triên khai thrc hin. 

3. Thu trung, nguäi ding du các s, ban, ngành, doàn the, Cong an thành phó, 
UBND các quan, huyn, phixng, xA can c chc näng, nhim vii, quyen hn và cac quy 
dtnh hin hành ye phông, chông dch COVID-19 dê tO chrc tuyên truyên, huâng dn to 
chc thirc hin, ra quan, kiêm tra, thanh tra, xir pht nghiêm các cá nhan, to chi.c vi 
phm các bin pháp cap bach phông, chOng djch nêu ti Diem 1 Cong van nay. 

4. Ban chi do phông, chng djch COVm-19 thành ph tiep tic b sung cac bin 
pháp c.n thiet khác va quyêt djnh dung các bin pháp neu ti Diem 1 COng van nay tüy 
thuOc vào tinh hinh dtch bnh trên da ban thành phô. 

Nhan dirge cong van nay, yêu cu các cci quan, t chirc, cá nhân có lien quan 

nghiêm tue triên khai thirc hin./4,,/ 

Nc'! nhn: 
- Nhii trên; 
- BCDTW Phông, chng djch (báo cáo); 
- 1T['U, TT HDND TP (báo cáo); 
- B Tir lênh QK 5 (phôi hqp); 
- VPTU; các Ban tham muu, giUp vic TU; 
- Các UV Ban TVTU; 
- CT vàPCT UBND TP; 
- CPVP UBND TP; 
- Các c quan thông tin, báo chI; 

Luu:VT,VHXH. 6  - 


	Page 1
	Page 2

