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Long An, ngày 10 tháng 7 nám 2021

KInh gri:
- Uy ban MYFQ Vit Nam tinh;
- Các sâ, ban, ngành, doàn the tinh;
- UBND các huyn, thi xâ, thành phi;
- Báo Long An; Dài Phát thanh và Truyên
hInh Long An.

Truâc tInh hInh djch Covid- 19 din bin ht süc phüc tap, khó 1umg và khó
d%r báo, UBND tinh chi clio thirc hiên nhu sau:
1.Yêu cu Thu tnxâng các sâ, ban ngành, doàn th và Chü tjch UBND các
huyn, thj xA, thãnh ph frin khai thirc hin nghiêm tüc, day dü các bin pháp
phông, chông djch và các bin pháp giãn cách xA hi theo Cong van so 6434/UBND\THXH ngày 07/7/2021 cüa UBND tinh; kiên quyêt xü 1 nghiêm mci trtriing hcip
vi phm theo Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngày 2 8/9/2020 cüa Chinh phü quy djnh
xü pht vi phtm hành chInh trong linh virc y tê và các van bàn quy phtm pháp 1ut
khác Co lien quan, trong do km :
- Di vci các dja phucing clang thc hin Chi thj so 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 cüa Thu tuàng Chinh phü: kim tra, xr l nghiêm các hãnh vi: ra du?ing
khi không that sr can thiêt; tp trung trên 02 ngisi ngoài phm vi cong sâ, truO'ng
hoc, bnh vin và ti nai cong cong; không deo khâu trang khi ra khôi nhà; khOng
giü khoãng cách 2m khi giao tiêp vâi ngu?ii ngoài gia dInh.
- Di vâi các dja phucmg con lai: kim tra, xü 1 nghiêm các hành vi: : ra
du?mg khi không that s11 can thiêt; tp trung trên 05 nguYi ngoài phm vi cong so,
tru&ng hçc, bnh vin vA t.i nai cOng cong; khOng deo khâu trang khi ra khOi nhà;
không girt khoãng cách 2m khi giao tiêp vOi ngi ngoài gia dInh.
2. Kê tu 00 giô' ngày 11/7/2021 cho dn khi có thông báo mói, tm drng
hott dng cüa các cc sO djch vi nhà hang, c sO djch vi An, uông, giái khát trén
phm vi toãn tinh. Quy djnh nay thay the quy djnh ti diem c mi1c 1.1 và dim c m1ic
1.2 cüa Cong van so 6434/UBND-VI{XH ngày 07/7/2021 cüa UBND tinh.
Can ct'r chi do trên, yêu cAu Thu trtzOng các sO, ban ngành, doàn th& Chü
tjch UBND huyn, thj xA, thAnh phô vA các ci quan, &m vj, to chüc, cá nhãn cO lien
quan khân tn.rclng, nghiêm tüc triên khai thirc hin./.
Noinhân:
- Nhu trén;
.
- BCD Quoc gia PC Covid-19;
- TT. TU, iT. HDND tinh (b/c);
- CT, các PCT IJBND tinh;
- Các UV BTVTU phu1i trách dja phuang;
- TV BCD PC Covid- 19 cüa tinh;
- CVP, các PCVP;
- Báo Long An, Dài PT&TH Long An;
- Các phông, ban, trung tam thuc VP;
-Lru:VT,S.
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