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UY BAN NHAN DAN
TINH LONG AN
S& 53/UBND-VHXH

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VItT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc
Long An, ngày 4 tháng 6 nám 2021

V/v tip tiic tang cumg thirc hin
các bin pháp phông, chong djch
COVID-19 trén dja bàn tinh

KInh gi:ri:
- Uy ban Mt trn To quc và các
Doàn the tinh;
- Các s&, ban, ngành tinh;
- UBND các huyn, thj xã, thành ph;
- Ba? Long An; Dài Phát thanh và
Truyên hInh Long An.
Truâc din bin phüc tap, khó hr&ng cüa djch COVID-19 trong th&i dim
hin nay; dê tiêp tic thirc hin quyêt 1it, dam bâo hiu qua các bin pháp phông,
chông djch COVID-19, kjp th?yi ngän chn djch bnh lay lan trén dja bàn tinh,
UBND tinh yêu câu Thu trithng các sô, ban, ngành, don vj, Chü tjch UBND các
huyn, thj xa, thành pho và dê nghj các c quan, dccn vj Trung hang, các hi, doàn
the, co quan, dan vj, to chüc dóng trên dja bàn tinh khân tnrang triên khai nhthig
bin pháp sau:
1. Tip tic th1rc hin các bin pháp phông, chng djch COVID-19 theo chi
dao cüa UBND tinh tai Cong van so 49831UBND-VHXH ngày 01/6/202 1, Cong
van so 5183/UBND-VHXH ngày 04/6/2021 và Thông báo so 174 1/TB-UBND
ngày 06/6/2021; riêng các co sr kinh doanh các 1oti hang hóa, djch vi thiêt
yu sau thrçrc phép hot dng:
- Nba may, Co sä san xut; cong trinh giao thông, xay dimg; Ca sâ kinh
doanh djch viii, hang boa thiêt yêu (nhu: luang thrc, thirc phâm, duqc phâm; xäng,
dâu; din; nuOc; nhiên 1iu,...); ngânhâng, kho bac, các Ca sâ kinh doanh djch viii
trirc tiêp lien quan dénho?t dng ngân hang và h trçl doanh nghip (nhii cOng
chüng, lut six, dãng kiêrn, däng k giao djch bào dam...), buu chInh, vin thông,
djch vit ho trç4n chuyên, xuât, thp khâu hang hóa, khám bnh, chüa bnh...
Nguài dCrng dau các Ca s nêu trén chju trách nhim bào dam an toàn tuyt di
và thirc hin day dü các bin pháp phông, chông djch theo quy djnh.
- Các ctra hang tin Ich dixqc hoat dng nhixng phãi dam bão quy djnh
phOng, chông djch COVID-19, không phiic vi qua 10 ngiri cüng mt thi dim
và dam bão khoàng each khi chi thanh toán.
- Các co sâ kinh doanh djch vii an, ung throc hoat dng nhtrng tuyt di
không phtic vii ti ch, chi phiic vii hlnh thirc ban hang mang v, dt hang tryc
tuyên. Ngixôi giao hang phãi dam báo day dü các bin pháp phông, chng djch,
dc bit là deo khâu trang và gilt khoâng cách 02 met trong khi ch? ly hang.
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- Các co sâ ch bin thirc an bao gm cüa hang, quay hang kinh doanh thüc
an ngay, thirc phâm chin, co' sâ chê biên suât an san, cAng-tin và bép an tp the
duçc hot dng nhung phái tuãn thu theo hurng dan cii the cüa Chi cic An toàn
v sinh thrc phâm tinh Long An.
- DM vói các hot dng mang tinh c.p thi& cüa ngành y té nhu t chüc
hiên máu nhãn dao can phâi duorc tiêp tic và áp ding các bin pháp phông, chông
djch bnh theo quy djnh cüa ngành yté trong qua trInh to chüc thrc hin.
Thu tnrông co quan, don vj, dja phuang chju trách nhim trin khai thrc
hin nghiêm the, day dü các bin pháp, phOng chông djch néu trén. Tru?mg hçip
thrc te phát sinh khác vfri các tnr&ng hçp nêu trén, giao Trur&ng Ban Chi dao cap
huyn xem xét, quyêt djnh trén tinh than chü dng, linh hot, hiu qua, phà hçrp
v&i tInh hInh thirc tê, dam báo ngän ch.n, phông ngüa djch bnh lay lan trên dja
bàn tinh, nhung không &rçlc "ngãn sOng, cam chcc", không gay ách tãc hay ânh
hi.r&ng tiêu circ den hoat dng san xuât, kinh doanh và sinh hot cüa ngtthi dan.
2. V phucing thirc lam vic cüa ccc quan, dcm vj Nba ni.róc:
Khuyn khIch co quan, don vi N1'ià ntthc b trI, sp xp cho can bO, cong
chirc, viên chirc, ngu?ii lao dng sir ding cong ngh thông tin lam vic ti nhà dOi
vci các nhim vii dixçc phân cOng. Thu truOng các co quan, don vj thy theo diêu
kiin, tInh chat hoat dng ccia co quan, don vj ma bô tn can b, cong chi.'rc, viên
chirc, ngu?i lao dng phü hçTp, dam báo hoân thành tot cong vic &rçic giao; hru
không dê cong vic bj dInh tr, nhât là các cong vic cO th&i han, than hiu theo
quy djnh cüa pháp lut và các djch vi cong phiic viii nguani dan và doanh nghip.
Di vâi các hoat dng, cOng vic lien quan dn hot dng xüc tin dAu tu,
phát triên kinh tê - xa hi, quôc phOng, an ninh: giao thu truâng các sâ, ngành,
dja phisang chü dng phôi hçip vi các nhà dâu tu, các doanh nghip, dôi tác trao
dôi, thông nhât ke hoch lam vic cii the ya có phirong an dam bâo an toàn gàn
vài vic thrc hin các quy djnh phOng, chông djch theo quy djnh, dc bit là yêu
câu 5K.
Khuyn khIch các cOng ty, doanh nghip, tp doàn, bao gOm cá các cong
ty có von dâu tir nithc ngoài hn chê tôi da hot dng trxc tiêp, chuyen sang hInh
thüc lam vic tr?c tuyên, chi den tri1 sâ giái quyêt các cong vic that sir can thiêt.
3. Yêu cu ngi.thi dan trén dja bàn tinh bIrth tTnh, yen tam, tin ti.ranng, üng
h các bin pháp phOng, chông djch, hçip tác vâi chInh quyên các cap trong tinh;
nghiêm tüc chap hânh các yeu cãu, các bin pháp phông, chông djch COVID-19
theo hithng dn 5K cüa B Y té, dc bit là deo khau trang nai cOng cong và nai
lam viêc, han chê ra ngoài nêu không that sir can thiêt; yêu câu thirc hin khoáng
cáchtôi thieu 02 met giüa ngi.thi vài ngi.rani ti nai cong cong; khi co triu chng,
có yêu to djch tê lien quan den djch bnh COVID- 19 phâi den co sâ khãm bnh,
chira bnh dê duqc khám, sang l9c theo quy djnh; khai báo y tê trung thrc, tuyt
dôi khOng dircic che giâu tinh trng bnh cüa mInh.
4. Yêu c.0 các sâ, ngành tInh, UBND các huyn, thj xã, thành ph tuyt di
không chü quan, mat cãnh giác; tiêp tic quán trit thrc hin kiên trI nguyen tãc
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chng djch: Ngàn chin - Phát hin - Cách ly - Khoanh v1ng - Dp djch (dc bit
chi trçng khâu phát hin)"; phát huy tinh than "môi ngithi dan là mt chiên si tham
gia chông djch", phãi t%r giác bâo v chinh bàn than và gia dInh tnthc nguy cci djch
bnh; tang cu?mg kiêm tra, kiêm soát, xi:r 1 nghiêm các tnrng hcip vi phm.
5. Di vâi Cong tác tip nh.n, xir 1 và trá kt qua h so thu tic hành chInh
5.1. Yêu cu Trung tam Phc vçi hành chinh cong tinh, Trung tam hành
chInh cong các huyn, thj xã, thành phô và các ca quan, dcm vi lien quan tiêp
nhn, giái quyêt và trá két qua giái quyêt ho so thu tVc hành chinh trên tinh than
phic vi yêu câu cüa Ca nhân, to chüc; dam báo s cong bang, cOng khai, minh
bach và tuãn thu các bin pháp phông, chông djch bnh COVID- 19 theo quy djnh,
c the nhix sau:
a) Trithng hçip các thu t11c hành chInh dâ duçic co quan, don vj cung cp
djch vii cong trirc tuyên m1rc d 3, mirc d 4: Co quan, don vj phôi hcp vâi các
don vj bi.ru chInh cong Ich dê tiêp nhn vatrã kêt qua qua djch vi bxu chmnh cong
Ich: tiêp nhn, giãi quyêt và trá két qua ho so thu tic hành chInh theo hInh thrc
trirc tuyên, qua djch vii buu chInh cong Ich (trü tnr&ng hçip dc bit, cap bach
duçic nêu ti Diem b mc nay).
b) Trithng hcip dtc bit, c.p bach ma cá nhân, t chüc có yéu cu np tnrc
tiêp: tiêp nhn trrc tiêp và khuyen khIch trã kêt qua giái quyêt thu t1c hành chInh
thông qua djch vi buu chInh cOng Ich.
Giao Van phOng UBND tinh hixàng dn Danh rn1ic thu tiic hành chInh dc
bit, cap bach duqc tiêp nhn trrc tiêp, lam ca s& dé Trung tam Phic vii hành
chInh cOng tinh, Trung tam hành chInh cOng các huyn, thi xa, thành phô và các
co quan, don vj lien quan vn diing thirc hin phü hçrp vfci dc diem, tInh tInh,
diêu kin ci the cUa tüng co quan, don vj, dja phucing.
5.2. D& vói vic trâ kt qua giâi quyt di vói nh&ng h so thu tic hành
chInh &rcic tiêp nhn trithc thri gian t?m ngirng tiêp nhn ho so trirc tiêp, Trung
tam Phiic viii hành chInh cOng tinh, Trung tam hành chInh cong các huyn, thj xã,
thành phO và các co quari, don vj lien quan thrc hin nhtx sau:
- Chü dng thông tin vic trâ kt qua qua djch vi biju chInh cOng Ich dn
Ca nhân, to chüc de phôi hqp thirc hin (trü trtrng hçp quy djnh pháp lust bat
buc cá nhân, to chüc phâi trtrc tiêp nhn kêt qua).
- Truäng hqp cá nhân, th chüc dn trirc tip trii sâ d nhn kt qua thi vn
thc hin trá kêt qua, nhung phái thirc hin day dü các bin pháp phOng, chOng
djch theo quy dnh.
Trung tam Phiic vii hành chInh cOng tinh, Trung tam hành chInh cOng các
huyn, thj xa, thành phO và các co quan, don vj lien quan phãi có phisong an dam
bão an toàn cho can bô, cong chüc, viên chüc vã ngithi dan den nôp hO so tiVc
tiêp (trong tri.thng hçip dc bit, cap bach diiçic nêu ti Diem b miic nay); trong do
lixu trang bj dày dü các phuong tin phông h cho can b, cOng chüc, viên chirc
khi lam vic (nhix khâu trang y tê; kInh chän gi9t ban; gang tay y t; dung djch
sat khuãn...); dOng th&i tiên hành khi:r khuân hang ngày tai các khu virc tp trung
dông nguri.
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6. Giao Cong an tinh, S?i Y t, S Thông tin và Truyên thông, UBND các
huyn, thj xä, thành phô xCr 1 nghiêm, ké cá xü I theo pháp luât hInh sr các
tru&ng hçp dua tin không diing sr that, không khai báo y tê, khai báo y tê không
trung thrc, trôn tránh, chông dôi, không chap hành bin pháp cách ly y tê theo
ctüng quy djnh cüa pháp 1ut.
7. Sâ Thông tin và Truyn thông, Báo Long An, Dài Phát thanh và Truyn
hInh Long An, UBND các huyn, thj xa, thành phô triên khai thông tin nhanh,
lien tic chü tnrmg trên cüa UBND tinh dé ngixii dn biêt, thrc hin.
8. D ngh Uy ban Mtt trn T quic và các Doãn th tinh tip tiic lãnh dao,
chi dio trong h thông day math vic vn dng doàn viên, hi viên và nhn dan
bInh tinh, yen tam, tin tu&ng, üng h các bin pháp phông, chông djch, hgp tác
vâi chInh quyên các cap trong tinh; nghiêm tüc chap hành các yêu câu, các bin
pháp phông, chông djch COVID- 19 theo hixâng dn 5K cüa Bô Y té và các
khuyên cáo nêu tai muc 2 cüa van bàn nay.
9. Các thành viên Ban Chi dao phông, chng djch bnh nguy hiêm d& vài
ngtthi cüa tinh, huyn theo nhim v%T, dja bàn di.rçc phân cong tiép tic phôi hçp
vâi cap i.y, dja phtxang chü dng thirc hin quyêt 1it các bin pháp phông, chông
djch bnh neu trên, dam bão kjp thii, hiu qua.
Can cr chi dao trên, yêu cu Thu trwng các sô, ban, ngành tinh, Chu tjch
UBND huyn, thj xã, thành phô và các co quan, dcm vj, to chüc, cá nhân có lien
quan nghiêm tüc triên khai thçrc hin./.
Noi n/i in:
- Nhir trên;
- BCD Quc gia PC Covid-19;
- TI'. TU, IT. HDND tinh (b/c);
- CT, các PCT. UBND tinh;
- Các UV BTVTU phii trách dja phuang;
- TV BCD PC Covid-19 cüa tinh;
- Các PCVP;
- Báo Long An; Dài PT&TH Long An;
- Phông: VHXH+K1'TC+THKSTTHC;
- Ban NCTCD; Phông HCQT;
- TI'. PVHCC; TI' PVHN tinh;
- Liru: VT, S.
Tiep tuc Bien phap PC Dich (4C

TM. UY BAN NHAN DAN
HU T!CH
U TICH

PhmTnHôa

