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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQL CHU NGHiA VIT NAM 
TINH LONG AN Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

S& CO /IJBND-VHXH Long An, ngày 40 tháng 5 nám 2021 

V/v tam dfrng mt so hoat dng 
dê phông, chOng djch Covid- 19 

trên dja bàn tinh 

KInh gui: 
- Uy ban Mt trn T quc và các 
Doàn th tinh; 
- Các so, ban, ngành tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành ph6; 
- Báo Long An; Dài Phát thanh và 
Truyn hInh Long An. 

TnrOc din bin ngày càng trO nên pht'ie tp cüa dch Covid-19, nh&m dam 
báo cong tác phông, chông djch dat  hiu qua và tráiih lay lan ra cong  dng, Uy 
ban than dan tinh chi dao thixc hiên nhu sau: 

1. Tip tyc tm dfrng các hoit dng, djch viii không cn thit theo Cong 
van s 3663/UBND-VRXH ngày 03/5/202 1 cUa UBND tinh cho den khi có thông 
báo mOi, gôm các hoat dng, djch v nhis: karaoke, vii tri.r&ng, spa, quán bar, 
massage, xông hal, phông tp the hlnh, yoga, biêu diên ngh thu.t, diem kinh 
doanh trô chai din tO cong cong). 

S .5 S A A A 2. Bat dau tir 00 gio ngay 11/5/2021, tm dirng them m9t so hoit dçng, 
d!ch vii sau day cho den khi có thông báo mOi cüa UBND tinh: 

- Câu lac  b bida, các ti dim hat vOl nhau, rap  chik phim, câu lac  b khieu 
vii, các diem truy cp Internet; hoat dng the thao, vO thut có tiêp xüc trirc tiêp. 

- Các hoat dng, sir kin tp trung hr 50 ngirô'i tr& len trong cüng mt 
thôi dim, kê Ca djch vi nhà hang tic ci.rOi, djch vi an, uông và hoat dng to 
churc an, uOng tp the (dam hiéu, dam hi...). 

Các hoat dng, 5ir kin tp trung tr 50 ngtrô'i tr& xung phâi thc hin 
giãn cách, dam bâo các bin pháp phOng, chông djch Covid- 19 (nhát là do than 
nhit, deo kháu trans, rza tay sat khuân) và phãi có cam kêt vOl chInh quyên ca 
sO và dam báo dü diêu kin thijc hin các ni dung, bin pháp phOng, chông djch 
theo .quy djnh; trithng hqp khOng dáp 1rng day dü diêu kin thI buc tam  dOng 
hoat dng cho den khi dam bâo yêu câu cong tác phông, chông djch Covid- 19. 

3. Thu tnrOng các SO, ban, ngành, doàn th tinh, Chü tjch UBND các 
huyn, thj xã, thành ph và Thu truOng các ca quan, dan vj lien quan to chOc quán 
trit, tuyên truyn, vn dng can b cOng chOc, viên chOc, nguOi lao dng gixang 
mu thl?c hin chU truang trên cüa UBND tinh; trt.thng hçip vi phm thI tiiy theo 
tInh chit, mOc d có hInh thOc xO 1 phü hqp. 
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4. UBND các huyn, thj xa, thânh ph chü dng phi hçip vài Mt Trn T 
quc và các Doàn th cng cp lânh dao,  chi  dao  thirc hin tot cong tác tuyên 
truyên, 4n dng, khuyn khIch ngithi dan t chirc dam hiu, dam hg'... dan giãn, 
g9n nhç, không tp trung dông nguri theo chü trtzang trén và thrc hin giãn cách, 
yêu cu 5K và các bin pháp phOng, chng djch Covid-19 theo quy dinh. 

5. Giao Sâ Thông tin và Truyn thông chi dao, hithng dan Dài Phát thanh 
và Truyn hInh Long An, Báo Long An và các phuang tin thông tin di chüng 
thithrig xuyên tuyên truyn chü truang trén cña tinh b&ng thiu hInh thirc da dng, 
phong phü d mçi ngix?i dan du bit, thrc hin. 

6. Giao Sâ Van hóa, Th thao và Du 1ch, Cong an tinh, So Y t UBND 
các huyn, thj xa, thành ph thj xA, thành ph6 phi hcvp ti chfrc kiêm tra vic chp 
hành chü truong trén; kiên quyt xO 1 nghiêm các trithng hcip vi phm, không 
chip hành theo chi do; thithng xuyên cp nht, tong hçip vào báo cáo ngày theo 
quy dinh. 

7. D nghj Mt trn T quc và các Doàn th tinh tp trung 1nh do, chi 
do trong h thng tang cung phi hçvp vOi chInh quyên dja phixang day manh 
tuyên truyén, van dng doàn viên, hi viên và than dan thc hin nghiem tüc chü 
trtiang trên. 

Theo chi do trên, yêu cAu Thu truOng các sO, ngành lien quan, Chü tjch 
UBND các huyn, thi xâ, thành ph6 khãn truung, nghiêm tüc triên khai thirc hin.I. 

Noi nhmn: 
- Nhtr trn; 
- BCD Qu& gia v PC dich Covid-19; 
- TT.TU; U. HDND tinh (b/c); 
- CT, các PCT. UBND tinh; 
• Các UV BTVTU phu trách các da phu'cing; 
- Các thành vién BCD phông, chông dch tinh; 
- Các Huyên üy, Thj ñy, Thinh üy; 
- Các PCVP; 
- Phông:VHXH+KTFC+THKSTTHC; 
- Ban NCTCD; TL PVHCC; iT PVHN; 
- Luu: VT, Tan 
Tam dung Dy_PC dich 10-5-2021 
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