
u'c BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO TUYEN QUANG Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S& 645/UBND-VX TP. Tuyên Quang, ngày 08 tháng 4 nám 2020 
V/v thrc hin nghiem vic giân each xä hi, 
không ti tp dng nguii ti noi cong cong 

phOng, chông djch COVID -19 

KInh gui: - Các co quan, don vj thue thành ph; 

____
- Uy ban nhãn dan các xã, phu&ng. 

Thirc hin van bàn cüa trung hang, Ban Chi dao  Quc gia ye phông chng 
dich bênh Covid-19, Thu til&ng ChInh phü, UBND tinh, Ban Chi d?o  tinh, Thânh 
u và UBND thãnh phô ye vic quyêt 1it thirc hin dçit cao diem phông, chng 
djch Covid -19, các co quan, don vj, UBND the xâ, phumg dã co ban thuc hin t& 
các giãi pháp ye phông, chông djch bnh. 

Tuy nhiên, qua kim tra, rà soát tInh hInh trên dja bàn thành ph vn con 
tInh trng ngi.thi dan không deo khâu trang, tii tp nhiêu ngui ti các dim cong 
cong (Quáng tr&ng Nguyen Tat Thành, ho Tan Quang, ...), chua thuc hiên 
nghiêm vic giãn each xâ hi theo chi dao  cüa Thu tiràng ChInh phü. 

Dê bão dam cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 duqc thc hin 
nghiêm tiic, hiu qua, 

Uy ban nhân dan thành ph yen cu: 

1. Thu tnthng the co quan, don vi (tgi myc kInh gi) tang cuèng cong tác 
thông tin, tuyên truyn d can b, cong chirc, viên ehi'rc, nguäi lao dng và nhan 
dan trên dja bàn thirc hin nghiêm mt sé, ni dung sau: 

- Thirc hin nghiêm vic each ly xã hi theo dung yêu cu cüa Chi thj s 
16/CT-TTg, bão dam giân cách xã hi, giU khoãng each giüa ngu?ii vth ng1.thi, cong 
dng vâi cong dng nhm giãm thi&i nguy co' lay nhim trong cong dng, yêu c.0 
ngu&i dan a nha, hn ch t& da ra ngoài, tth các trung hçp that s1r c.n thit. 

Tnr&ng hcp cn thi& phãi ra khôi nhà phâi deo khu trang, ri'ra tay bang xa 
phông hoc dung djch sat khun; không tp trung qua 2 ngu1i trâ len ti noi cOng 
cong, ngoài phm vi cOng sâ, tru?mg h9c, bnh vin Va phài gi khoãng each ti 
thiu 2 met. 

- Thirc hin nghiêm vic drng ho.t dng di vri các co s6 kinh doanh gm: 
Djch vi cafe, quán bar, quán bia, karaoke; djch vii massage, co sâ thâm m; Ca s& 
vui choi giãi tn, trô choi din t1r, bida, rtp chiêu phim; san bOng dá co nhân to; 
phông tp gym, yoga. 

2. Côngaiithànhph 

- Chi dao  Cong an các xa, phumg phi hçp yói cáe don vj cO lien quan 
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thành 1p các ch&, dim thirc hin cong tác phông chng dch ti noi cong cong. 

- Kim tra, x1r 1 nghiêm theo thm quyn nhffiig tnr?mg hçTp vi phm vic 
thirc hin các chi do cüa trung trcing, Ban Chi do Quc gia v phông chng djch 
Covid-19, Thu tiró'ng Chinh phU, Tinh u, UBND tinh, Thành u, UBND thành 
ph trong cOng tác phông, chng djch Covid- 19 trên dja bàn thành ph và các nti 
dung nêu tai  miic 1 van bàn nay. 

3. Ban Chi huy Quân s1r thành ph& UBND các xà, phu&ng: Huy dng 1'irc 
hiçng thuc thm quyn quãn 1, phi hçp vói Cong an thành ph thirc hin các 
nhim vi tai  m1ic 2, van bàn nay. 

4. Trung tam tê thành ph: B tn can b, nhân viên y th và chi dao Tram 
Y t các xA, phithng chñ dng phi hçrp vâi các ca quan, dcn vj có lien quan thirc 
hin vic kim tra than nhit, hithng dn các bin pháp y t phông, chng djch 
bnh Covid- 19 t.i các dja dim cong cong, các chg trên dja bàn thành ph& Tang 
cii?mg 1%rc luqng nhân viên y t cho phi.r&ng Tan Quang, Phan Thi& d thc hin 
nhim viii t?i  các chçv trung tam và khu virc ban hang tir san, tir tiêu (chcr dêm). 

5. U' ban nhân dan các xa, phtthng 

- Ph& hcTp vi Cong an thành ph& Ban Chi huy Quàn sir thành ph thirc 
hin các nhim vçi tai  m1ic 2, van bàn nay. 

- Thành l.p các t cong tác 1uu dng, l.p các ch& kim tra than nhit thirc 
hin vic truyên truyn, hurng dn các bin pháp y th phóng chng djch bnh d 
nhân dan trên dja bàn thirc hin nghiêm các quy dnh v phông, chng djch bênh. 

Các cor quari, dm vj (tgi myc kmnh gt'a) t chirc thrc hin nghiêm các ni dung 
nêu trên, thu?mg xuyên báo cáo kt qua phông, chng djch bnh Covid -19 v Uy ban 
nhãn dan thành ph (qua P hông Vii thành pho' d tdng hcp) theo quy djnh./. 

Nii nhan:nL4fr 
- Nhti trén (Thrc hin); 
- UBNDtinh 
- S& Y tê 
- Thithng trijc Thành u (Baa cao,); 
- Thithng trijc HDND thành phô 
- ChU tjch UBND thành pho 
- Các PCT UBND thành pho; 
- CVP, PCVP HDND và UBND thânh phô; 
- Trang TTDT thành phó; 
- Chuyên vién; 
-LiruVl. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CII TICH 
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