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s&L Z/BcD
V/v trin khai thirc hin Quy& djnh
1 044/QD-BCD ngày 22/7/2021 cüa
BCD phông, chông dch bnh a ngithi
cap tinh

KInh giri:
- UBMTTQ Vit Nam và các Hi, doàn the thành phô;
- Các phông, ban, dan vj;
- UBND các xä, phrnmg.
Thirc hin Cong van s 3946/BCD-KGVX ngày 22/7/2021 cüa Ban Chi
dao phông, chông djch bnh & ngu&i tInh Dàk Nông ye huàng dn vic thirc
hiên Quyêt djnh so i 044/QD-BCD ngày 22/7/2021 cüa BCD phông, chông djch
bnh ngithi cap tinh, Ban Chi dao phông, chông djch bnh & ngu&i thành phô
yêu câu:
1. Thirc hin nghiêm vic gian each xã hi theo dung yêu câu Chi thj so
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tu&ng Chinh phü, bão dam giãn cách xA
hi, giü khoâng each gi1a ngithi vói ngui, cong dông vâi cong dông trên dja
bàn thành phô Gia Nghia. Nhàrn giãm thiêu nguy ca lay nhiêm cong dông, yêu
câu ngu'?i dan & nhà, han ché tôi da ra ngoài, tth các tnr&ng h9p that sij can thiêt
nhu:
- Mua kiang thirc, thirc phm, duçic phm và hang hóa djch v thit yu khác;
- Các tnr&ng hçp khn cp nhu: Cp ciru, khám chüa bnh, thiên tai, hôa hon,...;
- Lam vic tai các cor quan, dan vj nba nu&c, 1irc 1iicng vu trang, Y tê, 1c
luçing tham gia phông, chông djch và các cor s& nêu tai miic 3 van bàn nay.
Trithng hqp ra khôi nhà phãi deo kht trang, n:ra tay bang xà phông
hoc dung djch sat khuân, không tp trung qua 02 ngu&i tr& len tai norm cong
cong, ngoài phm vi cong s&, tru&ng hoc, bnh vin và phâi gii khoâng cách
tôi thiêu 2m.
2. Giao phOng Kinh t thành ph hi.thng dn Ban quãn l các chç, siêu thj
trên dia bàn to chüc sap xêp, chi ban các mt hang thiêt yeu, dam bâo cung cap
day dü nhu yêu phâm hang ngày cho Nhân dan trên da bàn; sap xêp bô tn các
quay hang phü hçp vói quy mô, din tich, diêu chinh giám so luçng khách trong
cüng mt th&i diem dam bão thrc hin 5K, han che tOi da vic tiêp xüc gãn khi
giao djch (co thêphátphiêu cho ngu'ài di chçi dé darn báo giân cach).
3. Các nhà may, co s& san xut; cong trInh giao thông, xây dmg; cor s&
kinh doanh djch v, hang hóa thiet yeu (nhu: hwng thirc, thirc phâm, duc
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phm; xãng, du; din; nuâc; nhiên 1iu,...); ngân hang, kho bac, các co s& kinh
doanh djch vi trirc tiêp lien quan den boat dng ngân hang và b trQr doanh
nghip (nhu cong chüng, lut su, däng kiêm, dang k' giao djch bão dam...), buu
chinh, vin thông, djch vii h trg vn chuyën, xut, nhp khu hang hOa, khám
bnh, chüa bnh, tang lê... dugc tiép tçic hoat dng. Ngui d(mg dâu các cci sâ
nêu trén chju trách nhim báo dam an toàn tuyt dôi và thirc hin day dü các
bin pháp chông djch, nhu:
- Thc hin nghiêm vic deo khu trang, b trI dy dü phuang tin, vt tu
phông, chong djch theo quy djnh, khuyên cáo cüa cor quan y tê;
- Yêu cu ngui lao dng khai báo y t, tuân thu các bin pháp han ch di
chuyên, tiêp xüc, giao tiêp;
- Tarn dirng các boat dng khOng cAp bach, giâm mirc d tp trung nguñ
lao dng;
- T chüc, quãn l chat chë vic dua don ngu?i lao dng (nu co) dn norm
lam vic bâo dam ngän ngüa rüi ro lay nhiêm djch bnh.
Thy vào tInh hInh din bin cüa djch, phông Y t và các cci quan, dorm vj
lien quan chju trách nhim tham mu'u UBND thành phô dé xuât Chü tjch UBND
tinh, Ban Chi dio phông, chông djch bnh i nguii cap tinh quyêt djnh các loai
hInh cor sO' san xuât, kinh doanh, cong trInh phái tarn dirng hoat dng.
4. Các co quan, dorm vj nhà nuâc b trI cho can b, cong chi'rc, vien chirc
sü diving cOng ngh thông tin lam vic tai nba, dam báo không qua 50% can b,
cong chüc, viên chO'c lam vic tai cc quan; chi nhü'ng truO'ng h9p th.t sir can
thiêt nhu trirc chiên dâu, tnrc ccr quan, cung üng hang hóa djch vi thiêt yeu, xü
1 tài lieu mat và các nhiêm vu can thiêt khác theo yeu câu mO'i den lam viêc tai
cong sO'; tang cuO'ng to chuc hçp trirc tuyên. Riêng các lrc lung vu trang, Kiêm
lam, Kinh tê, Y te, V sinh rnOi trtthng phái duy tn hrc lucing dam bâo thirc hin
nhim vii theo yêu câu. NguOi drng dâu các co quan, dcm vj, tO chO'c, doanh
nghip chju trách nhim tO chüc lam vic tai nhà phü hçp vói diêu kin ci the
cüa mInh, không dê dInh tr cong vic, nhât là các cong vic có thO'i han, th&i
hiu theo quy djnh cüa pháp lut, các djch v11 cong phic vii nguO'i dan và doanh
nghip.
5. Giao Cong an thành ph cor ban dung hoat dng 4n chuyn hành
khách cong cong. Han chê tôi da vic di chuyên t1r dja bàn, khu virc nay sang dja
ban, khu vise khac, tru cac tnuorng horp dàc biet vi ly do cong vu, nhiêm vu va
các trithng hqp cung cap luo'ng thrc, thrc phârn, nhu yeu pharn can thiêt, xe dim
don cOng nhân, chuyén gia cüa các doanh nghip, chuyên chO' nguyen vt lieu
san xuât, báo dam vn hành thông suOt vic 4n chuyên hang hOa, nguyen vt
1iu san xuãt. Tuyt dOi không triên khai các bin pháp dung, ngän cam nguO'i
và phuong tin qua 'ai dja phuo'ng rninh không dñng vói Chi thj so i 6/CT-TTg
ngày 31/3/2020 cüa Thu tuàng ChInh phü.
6. PhOng Van bOa và Thông tin, Trung tam Van hOa, Th thao và Truyn
thông thành phO tiep tc day manh thông tin, tuyên truyen üng h chü trt.rorng
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bäo v si'rc khóe cüa nhân dan, chn chinh mt s thông tin gay hoang mang,
hiêu nhâm, nâng cao ' thüc và trách nhirn trong cong tác phông, chông djch
Covid-1 9.
7. Các co quan, don vj, dja phuoiig lien quan thu dng diu chinh các
bin pháp phông, chOng djch bnh, báo darn phà hçp vol các ni dung nêu trên;
phôi h9p, giãi quyêt các van dê phát sinh theo thâm quyên; xi:r l nghiêm các to
chrc vã cá nhân vi phm; kjp thôi báo cáo cap có thâm quyên các van dê vixólig
mac phát sinh. Va chiu trách nhirn kiêrn tra, giárn sat nghiêm vic thirc hin các
nhirn vi, giãi pháp phông, chông djch theo Quyêt djnh so 1 044/QD-BCD ngãy
22/7/2021 cüa TruOng Ban Chi dto phông, chOng djch bnh ngithi cap tinh và
các van ban chi djo khác cüa Trung uong, dja phuong.
Nhn duxqc Cong van nay, yéu cu CáC co quan, don vj, UBND các xã,
phu'èng triên khai thrc hin./.
Js/0'j ithân:

- BCD phông chcng
dich bênh tinh;
- Thuôiig trrc Thành üy;
- Thumg trrc 1-IDND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
-Nhixtrên;
- Thânh viên BCD phong, chong dch
bnh ó. nglsôi thành phô;
- Trang thông tin din tñ' thành pho;
- LDVP;
- Luu: VT, VP (ThT).

TM. BAN CIII DO
KT. TRUONG BAN
AN THIfO'NG TRUC

PHO

I/r ';r
\ —' \."
\/4 !I
PHO CIIUITCH UBND THANH PHO
Bài Thj Kim Thtr

