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CQNG HOA xA HQI CH(J NGHIIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

S& fifLJBNDVHX
V/v chuyén tr?ng thai áp diing
các bin pháp phang, chông
djch COVID- 19 trên dja bàn
thành phô Ba Nng

Dà Ncng, ngàyoq thángi näin 2020
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KInh giri:
- Các si, ban, ngành, hi, doàn th;
- Các ca quan Trung uang trên dja bàn thành pho;
- UBND các qun, huyn;
- Các doanh nghip, cci sà SXKD trên dja bàn thành phô;
- Các truông dti h9c, cao dAng, cci sâ giáo diic và cci sâ
giáo diic nghê nghip trên dja bàn thành phô.
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K tr 0 gi? 00 phiit ngày 05 tháng 9 näm 2020, toàn thành ph chuyn
tr?ng thai áp diing các bin pháp phông, chong djch trên dja bàn theo quy djnh
ti Diêu 4 Quy djnh áp diing các bin pháp phông, chong djch COVTD-19 trên
dja bàn thành phô EM Nkg trong tInh hInh hin nay ban bath kern theo Quyet
djnh so 3287/QD-UBND ngày 04 tháng 9 nAm 2020 cüa Chü tjch UBND thành
phô cho den khi cO thông báo mâi, cii the nhu sau:
1. Ngui dan h?n ch ra khOi nhà n&u không cn thit. Bt buOc phãi deo
khâu trang khi ra khôi nhà, giao tiêp, lam vic, tai ncii cong cong, cong sO',
trtxng h9c, bênh vin, cci sO' san xuât, kinh doanh, djch vii, ncii dông ngixi, trên
phixcing tin cong cong...; yeu câu thixO'ng xuyen n'ra tay bAng xa hOng hoc
dung djch sat khuân, gitt khoáng cách an toàn khi tiêp xüc (tôi thiêu 01 mét;
khOng duçc tp trung qua 20 ngixO'i tai ncii cOng cOng, ngoài pham vi cOng sO',
tnxO'ng hçc, bnh vien...
2. Tip tçc tam di'rng các hoat dng sau day:
a) Các hoat dng l hi, nghi l ton giáo, tin ngixOng, thO' tir, giãi du th
thao, six kiên tap trung qua 20 ngucii tai non cong côn, san van dông va cac six
kin Ian chixa can thiêt. KhOng to chüc An, uông tp the (dam hieu, dam h, tiec
lien hoan, tan gia...) tp trung qua 20 ngixO'i; khuyen khIch ngixO'i dan tO chirc
dcin gián, gQn, không tp trung dOng ngi.rO'i.
b) Hoat dng cüa cac cci sO' kinh doanh, djch vi,i không thi& yu tai các
khu, diem viii chcii, giãi trI, cci sO' lam dçp, karaoke, mát-xa, quán bar, vu tnrO'ng,
rtp phim, casino, diem cung cap djch vi internet cong cong, trô chcii din ti:r.
c) bat dng djch vi du ljch, lit hành. Chi cho phép hoat dng km tra dixçc
hot dng trO' Iai, t?m dfxng các djch vii khác tai các khách san, cci sO' lixu tth.
d) Hoat dng th diic, th thao, th hInh tai phOng tp gym, yoga, bida; hoat
dng the thao trong nhà; hoat dng the thao, vO thuat có tiêp xüc trirc tiêp; hoat
dng tAm biên.
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d) Các nba hang, tha hang, ca sâ kinh doanh djch vi An, ung chi duc ban
hang cho khách mang di, dt hang vã ban hang qua mng, giao hang tn ni cho
khách hang. Nghiêm cam phiic v khách tai chô.
e) Hoat dng dy và h9c trirc tip tai các trir?mg di h9c, cao dng, các cci
sâ giáo ditc (cac nhóm tré, tnrng mâm non, tiêu hçc, trung hQc cci sâ, trung h9c
phô thông, trung tam giáo diic thu?mg xuyên, tnthng chuyén bit...), c s giáo
diic nghé nghip, các cy si dâo tao ngoi ngi, tin h9c, nAng khieu, k nAng
song, cac trung tam tix van du hçc, các Co sâ day them, h9c them.
g) Hoat dng 4n chuyn hành khách lien tinh xut phát hoc dn các dja
phuong dang áp ding các bin pháp phàng, chong djch theo Chi thj 16/CTTTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tixo'ng ChInh phü, trCr các trung hcp dc bit theo
quy dnh phông, chông djch.
3. Phixang tin vn tAi hãnh khách cong cong trên dja ban thânh pM dtrc
hoat dng nhung vn chuyen không qua 1/2 so ngixi cho phép dôi vâi mi loai
phi.ro'ng tin và thirc hin các bin pháp phàng, chông djch theo quy djnh.
4. Ap ding phumg an phân chia thn suit di chçi cUa ngri dan theo "The di
chçr" (3 ngày mOt lan).
5. Các hoat dng khác ngoài các hoat dng tam dirng nêu tai khoãn 2 Cong
VAn nay duçic hot dng trâ li nêu có cam két và dü diêu kin thirc hin nghiem
tue các ni dung bin pháp phOng, chong djch theo quy djnh.
6. D6i vâi các sir kin phie vi miic dIch chInh trj, kinh t&xa hOi thrc sr
can thiêt phâi tO ehirc thI do co quan có thâm quyên xem xét, quyêt djnh.
7. Thirc hin các bin pháp phông, cMng djch khác theo quy djnh cüa pháp
1ut.
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Nhan &rçYc Cong vAn nay, Chü tjch UBND thành phó yeu cu cac co quan,
1
don vj, to chi1rc, Ca nhan trên toAn dja bàn thành phô nghiem tue thirc hien./.&,,
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No'i nh1n:
-NhixDieu4;
- VPCP (báo cáo);
- BCD QO phông, chng djch (báo cáo);
- BO :Y t, Cong an, Cong thtrang, GTVT,
VH-TT' vá DL, Xây drng, LD-TB&XH, Tf&TT,
GD&DT, Tur pháp (báo cáo);
- TFTU, Yr HDND TP (báo cáo);
- BO Tur 1nh QK 5 (phôi hçp);
- Các UV Ban TVTU;
-CTvàPCTIJBNDTP;
- Các Qun üy, Huyn Uy;
- VP Doàn DBQH, HDND và IJBND TP;
- Các ca quan thông tin, báo chI;
- Luru: VT, VHXH.
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