
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TINH LONG AN Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 4983 /UBND-VHXH Long An, ngày 01 tháng 6 nàm 2021 

V/v tang cuàng thrc hin các 
bin pháp phàng, chông djch 
COVID-19 trên dja bàn tinh 

KInh giri: 
- Uy ban MflQ Vit Nam tinh; 
- Các si, ban, ngành, doàn the tinh; 
- UBND các huyn, thi xã, thành ph; 
- Báo Long An; Dài Phát thanh và 
Truyên hInh Long An. 

Tnnic tInh hInh djch COVID- 19 trên dja bàn tinh din bin ngày càng phüc 
tap, dë tang cumg thirc hin các biên pháp phOng, chông djch, không dê djch bnh 
lan rng trên dja bàn tinh, UBND tinh chi dao  thrc hin nhix sau: 

1. D6i vOi các huyn Di'rc Hôa, Bn Li'rc, Cn DixOc, Cn Giuc và thành 
phô Tan An: K tfr 00 giô' ngày 02/6/202 1 áp diing các bin pháp phông, ch6ng 
djch COVID-19 ,theo ChI thj 15/CT-TTg này 27/3/2020 cüa Thu tiró'ng 
ChInh phü cho den khi có thông báo mdi; cii the nhis sau: 

- Di~ng các hoat dng, djch vii sau: karaoke, vu tnrmg, spa, cAt tóc, un 
tOc, lam móng, quán bar, massage, xông hci, phông tp the hInh, yoga, biêu din 
ngh thut, diem kinh doanh trô chi din tir cong cong); câu lic b bida, cácti 
diem hat vâi nhau, rtp chiêu phim, câu lic b khiêu vu, phông tp gym, các diem 
truy c.p Internet; hoat dng the thao, vö thut dông ngixi Co tiêp xüc trrc tiêp; 
các ca sâ lam dçp, phâu thu.t thâm ms', v.t 1r tr 1iu; hoat dng phông cong 
chCrng; hoat dng duO'ng sinh; dlch  vi nhà hang; cc so an uông, giãi khát, trO các 
ca sO kinh doanh, djch v các loai hang hóa, djch vi thiêt yêu. 

- Drng tAt cã các hot dng hi hçp, các sir kin tp trung trén 20 nguOi 
trong 01 phông. 

- Drng trit d các nghi 1 ton giáo, hot dng tp trung trên 10 nguOi ti 
các cci sO ton giáo, tin nguàng, thO ti.r. 

- Không t tp tir 10 ngi.thi trO len ngoài phm vi cong sO và tnrOng hçc, 
bnh vin; yêu câu thirc hin khoãng each tôi thiêu 2m giüa nguOi vOi ngithi ti 
các diem cong cong. 

- Tam ngirng hoat dng các tuyn 4n tài hành khách c djnh, vn tái hành 
khách cong cong  bang xe bu't, vn tãi hành khàch theo hçTp dông di, den cãc 
huyn trên (trir xe dua, mOe cong nhân). 

Cor quan, dja phrcnig nào d xáy ra vic tp trung dOng nguOi nêu trén, thI 
nguOi dimg dâu phãi chju trách nhim truOc ChO tjch UBND tinh. 
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2. Di vri các huyn, thj xã con lai: 

- Dirng các hoat dng, djch vii sau: karaoke, vu tri.thng, spa, ct tóc, u6n 
tóc, lam móng, quán bar, massage, xông hyi, phông tp the hinh, yoga, biêu diên 
ngh thut, diem kinh doanh trô chcii din tir cong cong); câu lac  b bida, cácti 
diem hat vâi nhau, rp chiêu phim, câu lac  b khiêu vU, phOng tp gym, các diem 
truy c.p Internet; hoat dng the thao, vô thut dông ngi1i cO tiêp xüc trrc tiêp; 
CáC co sâ lam dçp, phâu thut thâm m5', 4t 1' tn 1iu; hoat dng phOng Cong 
chimg; hot dng dithng sinh, trr các Co s kinh doanh, djch vti các loai hang hóa, 
djch vii thiët yëu. 

Các co so djch vi nhà hang; co sO djch vi an, u6ng, giái khát chi phiic vii 
mang ye, không phvc vi tai  chô. 

- Drng tt cã các ho.t dng hi hçp, các sir kin tp trung tren 20 nguOi 
trong 01 phOng. 

- Drng trit d các nghi i ton giáo, hoat dng tQtp trung trén 10 ngi.rOi tai 
các cci sO ton giáo, tin nguàng, thO tr. 

- Không ti tp tCr 10 nguOi trO len ngoài phm vi cong sO và tnithng h9c, 
bnh vin; yêu câu thirc hin khoàng cách tôi thiêu 2m giüa nguOi vOi ngir&i t?i 
các diem cong cong. 

3. SO Giao thông vtn tãi huOng dn các dja phuong thirc hin hot dng 
vn tãi hành kháeh theo chi dao tai mic 1 cüa van bàn nay; trong do li.ru r có 
phixong an to chüc boat dng các ben khách ngang song phvc vi di, iai  cüa nguOi 
dan và cOng nhân lao dng cho phü hqp, dam bão an toàn, hiu qua. 

Dng thOi phi hçp vOi UBND các huyn, thj xã, thành ph, Ban Quán l' 
Khu kinh té, SO COng Thi.rcrng, Lien doàn Lao dng và các Co quan chOc näng 
lien quan huOng dan, triên khai thirc hin dam bão tOt cong tác phOng, chông djch 
dôi vOi hoat dng vtn tãi hành khách theo hcip diOng dua nrOc cOng nhân theo 
hixOng dn cUa co quan quân l' và co quan y tê, dam bão tuyt dOi an toàn cho 
hành khách. 

4. Trung tam Phic vi hành chInh cong tinh, huyn tam  dOng tip nh.n h 
te dOi vOi các thu tic hành chinh np tai  Trung tam. Khuyên khIch và 

hxOng dn to chOc, cá nhân np ho sa trrc tuyên thông qua djch vi cong và djch 
vii b11u chinh cOng ich. Tnthng hp hO so dã tiep nhn truOc day dã den ngày trã 
két qua thI lien h vOi to chic, cá nhân có lien quan dê thirc hin trã két qua thông 
qua djch vi biru chinh cong ich. 

Thôi gian áp diing k tu 00 giO ngày 02/6/2021 cho dn khi Co thông 
báo mOi. 

5. SO Thông tin và Tnuyn thông, Báo Long An, Dài Phát thanh và Trnyn 
hinh Long An, UBND các huyn, thj xä, thành phô tniên khai thông tin nhanh, 
lien tiic chi dao  trén dê nguOi dan biêt, thirc hin. 
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6. D nghj Uy ban Mt trn To quc và the Doàn th tinh tip tiic lãnh dao, 
chi dao  trong h thông dày manh  vic 4n dng doàn viên, hi viên và nhân dan dê 
cao cành giác, chU dng, tir giác thirc hin có hiu qua cong tác phông, chông djch; 
tIch cijc phôi hçip vài các co quan lien quan, chInh quyên cüng cap triên khai thrc 
hin có hiu qua cong tác phông, chông djch trên dja bàn. 

7. Các thành viên Ban Chi dao phông, chng djch bnh nguy him di vOi 
ngxñ cüa tinh, huyn theo nhiêm vi, dja bàn duçic phân cong tiêp tiic phôi hp vài 
cap üy, dja phung chü dng thirc hin quyêt 1it các bin pháp phông, chông djch 
bnh nêu trên, dam bâo kjp thai, hiu qua. 

Van bàn nay thay th Cong van s 3663/UBND-VHXH ngày 03/5/2021, 
Cong van so 3960/UBND-VHXH ngày 10/5/202 1 và Cong van so 48821UBND-
VHXH ngày 28/5/2021 cüa UBND tinh. 

Can cü chi do trén, yêu cu Thu truàng các so, ban, ngành tinh, Chü tjch 
UBND huyn, thj xã, thành phô và các c quan, dcin vj, to chirc, cá nhân có lien 
quan nghiêm tue triên khai thic hin./. 

No'i nhân: 
- Nhtr trên; 
- BCD QuOc gia PC Covid-19; 
- Yr. TU, Yr. HDND tinh (b/c); 
- CT, các PCT. UBND tinh; 
- Các UV BTVTU phi,i trách da phrnmg; 
- TV BCD PC Covid-19 cüa tinh; 
- Các PCVP; 
- Báo Long An; Dài PT&TH Long An; 
- Phông: VHXH+KTTC+THKSYrHC; 
- Ban NCTCD; Phông HCQT; 
- Yr. PVHCC; Yr PVHN tinh; 
- Liru: VT, S. 
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