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UBND THANH PHO THAI BINH
BAN CHI DiO PHONG, CHONG
DICH COVID-19

S4,2

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
TP. ThciBInh, ngày 9tháng2/ nám 2021

/CV-BCD

V/v don dc, chn ehinh viëc thuc hiên
các bin pháp phOng, chOng djch Covid-19
KInh g1r1:
- Các phOng, dan v lien quail.
- UBND các phrnmg, xà.
Trong thai gian qua, các phông, ban, dan v, UBND các phumg, xA dã tp
trung länh do, chi do, t chirc trin khai th1rc hin dng b các giài pháp phông,
chng dich bênh; cong tác phông, chng dich dirc kim soát t&, không dê djch
bnh lay lan trên dja bàn. Tuy nhiên gn day mt s dan vj có tu tu&ng thu quan,
10 là; rnt b phn can b và nhân dan chua chp hành nghiêm các quy djnh v
phông, chng djch. Tru'ó'c tInh hInh djch bnh vn tim n nguy ca lay nhim
trong cong dng, d tang cithng han nüa các bin pháp phông, chng djch, Ban
Chi dto thành phô yêu cu:
1. Tiêp tiic thirc hin t Cong tác tuyên truyn dê nguôi dan n&m rO tInh hInh
djch bnh, các bin pháp phông, chng djch, tránh tam i la là, chü quan khi nói
lông mt s bin pháp phông, chng djch trong diu kin bInh thu&ng mdi.
2. Các phOng, don v lien quan, UBND các phuô'ng, xã can cü chirc näng,
nhim vii tip t11c chi dao quyt liêt viêc kim tra, x11 l vi phrn ye phông, chông
djch nht là tai các Ca sO kinh doanh an ung, tti các di tich ljch sir, vic kinh
doanh trén vja he.
3. UBND các phuè'ng, xa ph& hap vó'i 1rc luçing cOng an thuOng xuyCn rà
soát, nm bt thông tin biên dng cüa nhân khu trên dja bàn; tuyt d& không d
tinh trang ngvrOi tr vung có djch vào dia bàn ma không duçic kim soát.
Nhn COng van, yêu câu các phông, don v
nghiêm tOc triên khai thirc
;tYi n/ian:

- Nhu trën;
- BCD phOng, chOng dch ca tinh;
- TT Thành u - HOND TP;
- D/e ChO tich, cãc die PCT IJBND TP;
- Các thành vién BCD TP;
Luu: VT. BED.
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