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CIII Till 
V quyt lit thuc hiên d9t cao dim phông, chng djch bnh COvid-19 

trên dia bàn tinh IMng Tháp 

TInli hInh djch bnh Covjd- 19 din bin phirc tap, s ca mAc bnh trên 
th giOi và Viêt Nam lien tc tAng cao. Ti Dng Tháp, dA ghi nhân 04 trng 
hçp ngrii v tir mr6c ngoài mAc bênh 

COyjd-19 

Thc hién Chi thi s 1 5/CT-TTg ngày 27 tháng 3 nAm 2020 cüa Thu 
tt.râng ChInh phü v quyt 1it thixc hiên dçt cao dim phông, cMng dich Covjd- 

19; triràc din bin mâj cüa dich bênh, d bAo dam cong tAc phOng, chng djch 
bnh Coyid-19 dat hiéu quA cao, Chü tjch U ban nhAn dAn Tinh chi thi: 

1. Th trtrO'ng các so', ban, ngành Tinh và ChO tjcb US' 
ban  nhân dan huyên, thi xa, thành ph 

- TMp ic quAn triét sâu sAc tinh thAn 
"cMng d/ch nht cMng gic ", chAp nhân thi& hi v kinh t d phông, cMng djch bnh; tp trung ngAn chin, han 

ch ti da các ngun lay nhim, nhAt là nâc ngoài; kiên tn cac nguyen tAc: 
NgAn chin, phát hin, each ly, khoanh ng, dp djch, diu trl khói; huy dng 
ngun 1c t?i dia phng theo phumg chAm 4 ti ch 

chi dgo tqi ch Con ngu6'i tgi ch thuó'c men tgi Chvà phuvng tiên tai c/ia,). 

- Tam d&ng các hoat dng hôi hçp, các sr kiên tp trung trén 20 ngrâi trong mtphôn 
DM vâi cAc hoat dng, sr kién drj 20 ngri, phAi thrc hin 

dAy dü cac brc phông, chng djch bênh theo hrn5ng dn cüa ngành y t& 
Không ti 

tp tr 10 ng?i trâ len ngoài pham vi cOng sâ, tnr&ng hçc, bnh 
viên; thrc hiên khoAng each ti thiu 2m gi&a ngri vi ngrâi tai cAc dja dim 
cong cong. 

- Tm drng cAc nghi 1 tOn giAo, hoat dng có tp trung tr 20 ngrâi trâ 
len tai các cci s ton giáo, tin ngtng, thi 

ttr; các hoat dng vAn hóa, th thao, giAi trI tai các dja dim cong cong. 

- Tam drng hoat dng các c so kinh doanh dich vi nhr: Rap chiu phim, 
quán bar, ch dêm, các dim An u6ng, giAi khát via he, mat xa, xông hi, karaoke 
('bao gdm karaoke di dóng), trô chi din tr có kt n6i rnang vA khOng cO ket mang, phOng tp th hinh ('gym), phông tp yoga, bida (billiards,), the thao ngoài trOi, san bong dA, h byi, th duc thAm nip, khlêu 

vi th thao, cy sO lam dçp (Spa,), un tóc, cAt tóc... 
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- Tm düng don khách tham quan tai các dim di tIch llch sü, van hoá, thu 
vin, bào tang; khu, dim du ljch trên dja bàn tinh Dng Tháp. 

- Các nhà hang, quán Ca phê, giãi khát, cci sâ kinh doanh djch vi an, 
uông... tang ci.r&ng hInh thüc giao hang tai nba, không phiic vi qua 10 nguâi trâ 
len cüng mt lüc, b trI ch ngi thông thoáng, khoàng each gifla 2 ngui bâo 
dam tr 2m trâ len, ghi chép toàn bô thông tin ngi.râi ra vâo; thuc hiên các bin 
pháp phông, cMng djch và bào dam an toàn v sinh thirc phAm. 

Th&i gian thrc hin: BAt dAu tir 00 gi, ngày 28 tháng 3 näm 2020 dn ht 
ngày 15 tháng 4 nám 2020. 

2. S& Van hoá, Th thao và Du ljch, SO' Cong Thu'ong, Cong an Tinh và các sO', ngành lien quan: T chrc kim tra, giám sat vic thirc hin cüa các 
dja phuxng; d xuAt U ban nhân dan Tinh xi 1 nghiêm ngui dirng dAu dja 
phiwng nu d xáy ra ti tp dông nguâi. 

3. Cong an Tinh, B Chi huy B di biên phông Tinh, Ciic Hãi quan 
Tinh: TAng cuO'ng giám sat, kim djch cht chê ngithi dan, phucmg tin vn 

chuyn hang hoá qua li biên giài, nhAt là &r&ng môn, li mi tuyn biên giài...; 

nAm bAt tInh hmnh djch bnh Covid- 19 khu virc biên giói và ni dja Vuong quc 

Campuchia, kjp thai báo cáo Ban Chi dao phOng, cMng djch bnh Covid- 19 Tinh. 

4. SO' Giao thông vn tãi: Chi dao các bn Xe, bn tàu trén dja bàn Tinh 
tang cu&ng các bin pháp phông, chng djch bnh Covid- 19 trén các phixcmg 
tin vn chuyn hành khách. 

5. SO' Y t: Nghien cthi, tham muu U' ban nhân dan Tinh huy dng 
khách san, ca sa hru tri... trén dja bàn Tinh d bó trI dim each ly y t tp 
trung CO thu phi; hurng dn các sa, ban, ngành và dja phuo'ng thirc hin các 
buâc phOng, cMng djch bnh di vOi các hot dng, sir kin duài 20 ngu?i; xây 
dirng quy trInh khai báo kim dlch y th di vri phuong tin vn tài các bn Xe, 
chcT dAu mi. 

6. SO' Thông tin và Truyn thông: Huâng dn co quan báo, dài dja 
phuong pMi hçip vâi Si Y t thông tin kjp thai, chInh xác din bin tInh hInh 
djch bnh trên dja bàn Tinh; tuyên truyn, huàng dn nguâi dan v sinh cá nhán, 
chAp hành t6t vic each ly y th tp trung và tr each ly y t tai nhà, ni km tri 
theo quy dinh; hiràng dn ngithi dan sir ding khAu trang dUng each, khai báo y 
t tr nguyen; khuyén cáo ngixai dan không nén mua sAm, tIch tr' hang hoá, 
không tp trung dông ngtthi. 

7. Dài Phát thanh và Truyn hInh Dng Tháp: Tang cixOng cong tác 
truyn thông d4n nguai dan chAp hành tót các bin pháp each ly theo quy dnh; 
pMi hçip vOi Si Y t huàng dn ngu&i dan si'r ding khAu trang dUng each, khai 
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báo y t tr nguyen, cac buàc tr each ly y t tai nhà, nth km trá; khuyn cáo 
ngiiii dan không nên mua sam, tIch tr& hang boa, không tp trung dông ngixoi, 
han ch di !ai... 

8. Be nghi U ban Mt trn T quc Vit Nam Tinh và các t chü'c chInh trl - xa 
hi: Tuyéri truyn, vn dng ngixOri dan tuân thu các bin pháp 

phông, chng djch bênh Covid-19, nghiem tue thrc hiên vic each ly, giám sat 

y t, han ch di Iai, không tham gia các nghi 1, 1 hôi và hoat dông cO tp trung 
dông ngirâi. '. 

Ntyi n/tan: 

- TT1TU, U/HDNIJ Tinh; 
- CT và các PCT/UBND Tinh; 
- UBMT TQ VN Tinh 
va các to chfrc CT-XH; 
- Các sâ, ban, ngành Tinh; 
- UBND huyn, thj xa, thành phO; 
- LD VPILJBND Tinh; 
- Luu: VT, NCtfl-IVX. Thg. 
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