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V/v tam  dirng mt s hoat 
dng dê phOng, chong djch 
Covid-19 trên dia bàn tirih. 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phuc 

Ba Rja - Vtng Tàu, ngày 0 tháng -5 näm 2021 

KInhgi'ri: 

HÔATOCI  

 

- Thu tru&ng các Si, ban, ngành; 
- Chu tjch UBND các huyn, thj xä, thành phô. 

Trucc din bin phirc tp cüa dlch  bnh Covid-19, nguy cci dang tim n 

khó lung trong dip 1 01/5, Uy ban nhân dan tinh yeu cu: 

1. Tim ngung hoat dng các co si kinh doanh djch viii: karaoke, vu trithng, 

quail bar, beer club k tr 16 gi? 00, ngày 01/5/2021 cho dn khi có thông báo 
mâi. 

Thirc hin nghiêm yêu c,u 5k cüa B Y t. Han  ch vic tp trung dông 

ngithi, giãm quy mô t chüc các bui tic, thirc hin nghiêm các bin pháp 
phông, chng djch Covid-19 trong vic cuói, vic tang, các nghi l ton giáo, tin 
ngixcng, các hoat dng vui chori, giài trI cong cong, git khoàng cách an toàn theo 
khuyên cáo cüa ngành y t. 

Các dja phucing có bin tuyên truyn manh  me d ngl1i dan, du khách nâng 

cao thurc tir bào v mInh, báo v cong dng, nêu cao tinh thn doàn kit, tIch cic 
tham gia phông chng djch, quyt tam ngän chn djch Covid- 19 trong nhftng ngày 
lê. 

2. Di vOi các cor sâ kinh doanh djch vi khác phái tuyt di tuân thu các 

bin pháp phông, chng djch Covid-19; dc bit là deo khu trang, do than nhit 
và trang bj dung djch khà khun. 

3. Cong an tinh chü trI, phi hqp vi Si Y t, S Van hóa và Th thao, Si 
Du ljch, S& Cong thixcmg, các ngành, dorm vj lien quan và UBND các huyn, thj 
xã, thành ph thng cuô'ng cong tác kim tra, giám sat, xr l nghiêm các trtthng 
hçip khOng chap hành quy djnh phông chng djch. 

UBND các huyn, thj xä, thành ph tang cisông quãn l dja bàn, san sang 
1ng phó vói mi tInh hung có th xày ra. Nêu cao vai trô, trách nhiem  cüa ngithi 
dirng du trong cOng tác phông cMng djch Covid- 19. 

UBND thành ph Vüng Tàu, tp trung tAng cu?mg cOng tác tuyên truyn, 
phân cong can b trirc tip hithng dn tham quan nh.c nhâ du khách có trách 



KT. CIIIJ TICH 
O CHU T!CHI/ 

Trn Van Tn(n 

nhim tuãn thU vic deo khu trang, giiT khoàng cách. ChU dng phi hçp vâi các 
si, ngành, dcTn vi lien quan t5ng cix?mg cong tác phông djch Covid- 19 trên dja 
ban. 

4. S& Thông tin và Truyn thOng, Dâi Phát thanh và Truyn hinh tinh, Báo 
Ba Ria  — VUng Tàu trin khai thông tin nay dn ngui dan, du khách bit, cUng 
vói chinh quyn, dja phuong chung tay thirc hin cong tác phông, chng djch 
Covid- 19.!. 

Noinhln: 
-Nhirtrên; 
- TTr TU; TTr F1IDND tinh (b/c); 
- Chñ tich UBND tinh (b/c); 
- Uy ban MTTQVN tinh và 
các To chirc chInh trj-xa hi tinh; 
- Ban Tuyôn giáo Tinh ñy; 
- CVP UBND tinh; 
- Liru: VT, VX3 
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