UY BAN NHAN DAN
T!NH BA R!A-VUNG TAU
S6:

/UBND-VP

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phtic

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày -1 tháng nám 2020

V/v khôi phiic hoat dng san
xuât, kinh doanh trong tmnh
hInh mâi.
KInh gl'ri:
- Thu tnràng các sâ, ban, ngành;
- ChU tjeh UBNID các huyn, thj xâ, thành phô.
Dng kInh gài: Uy ban MTTQ\TN tinh và các Hi, doàn th chInh trj-xä hi tinh.

Can cir Cong van s 7886/IJBND-VP ngày 02/8/2020 cüa UBND tinh v
vic tip tc tAng cing các bin pháp phông, chng djch Covid- 19 trong tInh
hInh mâi;
CAn cü tInh hInh thçrc t và k& qua cong tác phông, chng djch Covid- 19
trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu; kin d xut cüa Sâ Y t v tháo d 1nh
tam di'rng các hoat dng tai Cong vAn s6 7886/UBND-VP, d tip t11c thc hin
Co hiu qua miic tiêu kép "trin khai các nhim v11, giài pháp trong phông cMng
djch và hoàn thành các mvc tiêu phát trin kinh t - xA hi dA d ra" theo kin
chi dao cüa Thu tithng ChInh phü, Uy ban nhân dan tinh có kin nhix sau:
1. K tir ngày 01/9/2020, các hott dng nêu t.i Cong van s 7886/UBNDVP ngày 02/8/2020 cUa UBND tinh duçic phép boat dng trâ 'a bInh thuO'ng.
2. ThU tnrng các s&, ngành, dja phixmg:
- Tuyt di không chrçic chU quan, 1 là trong cong tác phOng chng djch.
Tp trung tru tiên khâi dng và thUc dy phát trin kinh t-xA hi, bâo dam an
sinh xA hi trong trng thai bInh thuing mâi.
- Tip tVc tuyên truyn, 4n dng ngi.thi dan nâng cao thüc tr giác, không
duçic chU quan ici là, thrc hin dÀy dU khuyn cáo cUa ChInh phU, B Y th v
phOng ch6ng djch bnh Covid-19.
3. SiYt&
- Th.thng xuyên c.p nh.t, n&m bt thông tin và dir báo tinh hinh djch bnh,
phi hçip vâi các ngành, dja phixcing trin khai thirc hin các bin pháp phOng
ngi'Ja, img phO, khc phiic hu quA kjp thai, nh.t là vAo djp 1 2/9, cAc sir kien tp
trung dông ngizri trong thñ gian tâi.

- Chü trI, phi hçip vOi các ca quan lien quan chun bj kjch bàn sn sang
cách ly theo tfrng khu virc, d phông khi có trt.thng hçip mc bnh ngoài cong
&ng.
4. So Du ljch tip tic tuyên truyn cho khách du ljch thirc hin các bin
pháp phông, cMng djch theo hixOng dn cüa ChInh phñ, B Y t.
5. Cong an tinh chi dao Cong an dja phiiong phi hçip ch.t chê vOi Ban Chi
huy quân sii dja phi.rong tang cuOng cong tác quân l, không d xày ra các hot
dng gay mt tr.t tr, trj an trên dja bàn trong djp l và s kin tp trung dOng
ngtr?i s.p tOi.
6. D nghi Uy ban MTTQVNtinh và các Hi, doàn th chInh trj-xã hi tinh
tip tiic vào cuOc mtnh me, cüng vOi chInh quyn tang cuOng 4n dng nhân dan
nâng cao thirc tr giác, tIch circ tham gia phông, chng djch./.
N0i nIzin:
- Nhu trén;
- TTr TU; TTr HDND tinh (b/c);
- Chü tjch UBND tinh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (ph/h);
- Ban Ton giáo tinh (ph/h);
- CVP UBND tinh;
- Lmi: VT-VX3

KT. CHU TjCH
PHO CHU TICH*/

Trn Van Tuân

