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Quáng Trj, ngày 24 tháng 4 nàm 2020

KInhgCri:
- Các cci quan Trung uang dóng trên dja bàn tinh;
- Các So, ban ngành, doàn th cAp tinh;
- UBND các huyn, thj xâ, thành ph&
Trong thcM gian qua, cüng v&i câ nuOc, các ca quan, dan vj, dja phuang, hrc
luqng vfi trang, can b, cong chirc, viên chirc, ngu?i lao dng và toàn the các tang lOp
than dan trong toàn tinh dä chung süc, chung lông thirc hin t& nhim vi11 phông,
ch6ng djch Covid-19. Nh& do, tInh hmnh djch bnh trên dja bàn tinh den nay van duçic
kim soát tot, chua ghi nhn ca nhiêm COVID-19.
Thirc hin Thông báo s 1 64/TB-VPCP ngày 23/4/2020 v Kt lun cüa Thu
tixOng ChInh phü Nguyen Xuân Phüc ti cuc h9p Thrning trrc ChInh phU ngày
20/4/2020 và ngây 22/4/2020 ye phOng, chông djch COVID- 19; trên ca sO nôi dung
thng nhât ti phién h9p cüa BCD phông, chông djch Covid-19 tinh ngày 24/4/2020
ye viçc quyet tam phong, chong dch gan vcn phat trien krnh te, xa hcn trong dieu kiçn
mOi, UBND tinh có kiên chi dao nhi.r sau:
1. Các ca quan, dan vj, dja phuang tip tiic quán trit sâu sc quan dim
"chng djch nhu cháng gic". Trong bôi cãnh djch bnh tren the giOi và khu vc vn
din bin phirc tp và Vit Nam van chua cong bô tInh trng ht djch, nguy ca djch
bnh vn có the tiép tiic phát sinh và
nhiêm mçi lüc, mi nai. Do
cá h thng
chInh tn và mci nrOi dan can thông nhât nhn thüc và hãnh dng, khOng duçic chü
quan, tiêp tiic quyét lit thirc hin các giãi pháp phông chông djch, dông thOi to diêu
kin thun lçii cho các hot dng phát triên kinh té - xâ h)i dan trO li bInh thuOng và
phát triên, thrc hin t& các giâi pháp dam bâo an sinh xâ hi, dam báo an ninh tr@ tir
trong diêu kin cuc chiên chông djch COVID-19
dang tiêp tiic.
2. Các lTnh vrc tip tiic tm ngrng ho?t dng:
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- Các hoat dng 1 hi, hoat dng don tip khách tham quan, du ljch ti các di
tIch ljch scr - van hóa, danh thäng và các khu, dim du lich, các khu vui chai giâi tn
tp trung; các hoat dng van ngh, thi dau the diic the thao.
- Các co sO chiu phim, di 1 Internet, trô chai din tii, biu din ngh thut,
karaoke, tnrOng, quán bar.
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- Các hoat dng CO tp trung trên 20 ngu1i trO len trong mOt phOng.
3. Các linh vrc disçic phép hot dng CO kim soát:
- Các nha hang, co sO kinh doanh .n ung, cà phé, giãi khát phái dam bàn bàn
cách bàn 2m, ghê each gh im, mOi phOng không qua 20 nguOi. Khuyn khIch tip

tiic ban hang trrc tuyên, qua din thoai và giao hang tn nba. Chü Ca sâ phâi thirc
hin nghiêm tCic các bin pháp phàng chông djch theo quy dinh

- Các hot dng th thao nhu th d%ic th hInh, khiêu vu th thao, yoga; các nba
thi dâu, san vn dng, khu th thao duçic ma cüa phic vi nhung dam bâo duài 20
ngucn trong I phong
- Các loai hInh vn tái hành khách tuyn c, djnh lien tinh, xe hçip dng, xe du
ljch, xc taxi duqc phép hot dng nlumg phâi dam báo các nguyôn täc sau:
+ Xe tuyn Co dnh lien tinh chi hot dng t& da 30% theo bik d khi dn cac
tinh thuc nhórn Co nguy Ca; tôi da 50% theo biêu d khi den các tinh thuôc nhóm cO
nguy ca thâp (tôi thiu không nhó han 01 xe /1 tuyn).
+ Xe hçip dng, xe du ljch, xe taxi chi hot dng ti da dn 30% theo tng s
xe cüa dan vj, cá nhân kinh doanh vn tãi khi den các tinh thuc nhóm cO nguy ca va
ti da dn 50% theo tong so xc cüa dan vj, cá than kinh doanh van tái khi den cac
tinh thuc nhóm có nguy ca thâp (tôi thiêu không nhO han 01 Xe! dcrn vj, cá nhán
kinh doanh vn tái).

Các hot dng kinh doanh vn tái phái tuán thu các bin pháp phOng, chng
djch theo quy djnh cho lái Xe, nhân viên và hành kháçh.
- Các hoat dng ngoài tr?ñ khác ducc phép t chirc nh.rng không qua 30 ngtthi.
4. Các hoat dng san xut, kinh doanh khác: Duqc phép hoat dng, nhung
ngu&i dirng du to chüc, doanh nghip phãi có cam két tuân thu và chju trách nhim
v các bin pháp phOng, chông dlch theo dting quy djnh cüa B Y. t.
5. Nhãn dan t chüc ma chay, cuâi hOi theo nghi 1 truyn thng ti nhà, không
tp trung qua 30 ngxai tai mt dja diem và vào mt thai diem.
6. Các Ca quan, cong s& trén dja bàn tinh t chüc lam vic bInh thu&n; h?n
chE t chirc hOi hQp tren 20 ngi.r&i. Trong tnrOng hqp hi ngh, hi thão c.nthiet phai
trên 20 ngithi thI ngu&i dung dâu ca quan, dan vj, dja phuang quy& djnh vic to
chirc nhung phâi dam báo các quy djnh phOng, chông djch.
7. Si Giáo diic và Dào t?o, UBNT) các dja phucing, các ca s& giáo dic, dào tao
chun bj chu dáo các diêu kin
thiêt dam báo an toàn dé tO chirc dim h9c sinh trâ
lai h9c tp tIr ngày 04/5/2020.
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8. Drng hoat dng các chM kim djch y t ti các c1ra ngO dix&ng b ni dja
vào dja bàn tinh, tO kiêm tra lien ngành ti Câng cá CCra Vit và Cüa Tüng. Tang
ci.thng hot dng giám sat djch t cüa h thông y te co sâ; các ca s& y te tiêp tic thijc
hin nghiem vic khai bao y te bat bu9c ctoi vai cong dan den hoac tra ye Quang Tn
ti các dja phi.rang khác. bàn dan tiêp tiic thijc hin khai báo sue khôe tr nuyn
thông qua üng diing NCOVI. S& Y te ma rng cong tác
mu xét nghim doi v&i
các di tuang dên/tth ye Quâng Trj tir vüng có djch, các d6i tuçrng có nhu câu xét
nghim.
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9. Các Sâ: Van hóa, Th thao và Du ljch, COng Thuang, Giáo dic và Dao tao,
Giao thông vn tái phôi hcrp vri-Sâ Y tê khàn tnrang xây drng và hoàn thành b tiêu
chI dánh giá muc d an toàn trong phông chOng djch COVID-19 cho các dan vj, cci
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sâ thuc ngành mInh quân 1, trInh Ban Chi do COVID- 19 tinh phé duyt lam cc s&
to chüc thirc hin, dam bâo các hoat dng ducc triên khai an toàn trong diêu kin
chông djch lâu dài.
10. Si K hoach và Du tii chü trI, phM hçip vâi S Tài chInh, S& Cong
Thi.rang, Cic Thu và IJBND các huyn, thj xã, thành phô tham rnuu triên khai kjp
thii các hoat dng h trçl doanh nghip bj ánh hi.r&ng bi dich COVID-19.
11. Sâ Lao dng - Thi.ring binh và Xã hi chü trI, phôi hop vâi Si Tãi chInk,
UBND các huyn, thj xä, thành phô khân tnrclng rà soát, tong hop các dôi tl.rçlng duqc
ho trçY theo Nghj quyêt 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü ye các bin
pháp h trq nguè'i dan gp khó khàn do dti djch COVID-19; dông thi nghiên cru dé
xuât chInh sách dja phucrng ho trçY các dôi tuçng khác v&i phtwng châm không dê ai
bj bO lai phIa sau.
12. Các ngành chtrc nãng tip tiic triên khai các hoat dng phông, chng djch
theo nhim vii cüa ngành mInh. Dc bit, tiêp t1ic tang cu&ng cong tác giám sat hot
dng xuât nhp cãnh tai các cCra khâu, thr&ng mon lôi m; dông th&i tao diêu kiên tot
nhât cho vic xuât nhp khâu hang hóa, khOng dê hang hóa bj r d9ng tai cCra khâu.
13. Các Ban chi do rà soát, trá lai nguyen trang và thirc hin tiêu dc khi:r
tr1ng các truOng hoc, Co sâ kinh doanh djch vii ducic tri.mg ding lam co s& cách ly
tap trung truâc khi bàn giao lai cho co quan, don vj quãn 1. UBND các huyn
Dakrrông, Cam LO, Huing Hóa và thj xã Quàng Trj có phuong an chuân bj 01 dja
diem cách Iy/ mi dja phi.rong dê thay the. Các co sâ cách ly khác van phâi duc
chuãn bj sn sang dê tiep don cong dan khi cO yêu cau.
14. Chuyên dja diem T51 tai Hung Hóa thành khu cách ly cüa tinh quãn l.
Bô CHQS tinh chü trI, phOi hçp vói S& Y tê, COng An tinh, B CHBP tinh và UBND
huyn Hung Hóa tiêp tiic tO chrc hot dng cách ly tp trung tai T5 1.
15. MQi ngui thirc hin nghiêrn tüc vic deo khâu trang khi ra khOi nhà,
thu&ng xuyên rra tay khir trüng, gir khoâng cách ngui vài ngi.thi khi tiêp xüc, han
chê tp trung dông nguO'i.
Các ni dung nêu trên ducrc thrc hin ti'r ngày 24/4/2020 den khi có chi dao
khác cüa UBND tinh.
Yêu cAu the co quan, don vl, dja phucing nghiêm tue thrc hin./.

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

No'i nhân:
- Nhi.r trén;
- Ban TIurmg vi Tinh iy (báo cáo);
- Thithng trrc I-IDND tinh (báo cáo);
- Các PCT UBND tinh;
- Uy ban MTTQVN tinh;
- Thành viên BCD tinh;
- Li.ru VT, VX.
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