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iJY BAN NIIAN DAN
QUiN bANG rst&i
S& AO5SIuBND-VP

CQNG bOA xA 1101 CHLJ NGHIA VIET NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc
Hoang Mal, ngày/,,9 thang 4 nám 2020

V/v thuc hiên Chi thi 07/CT-UBND cüa
Chii tjch IJBND Thành phô ye vic thrc
hin các bin pháp phông, chong djch
COVID-19 trong tInh hInh mài

KInh gui:
- Chü tch UBND các phung thuOc qun;
- Truâng Cong an qun Hoang Mai;
- Chi buy truâng BCH Quân sr qu.n;
- Giám dc Trung tam y t qun Hoàng Mai;
- Tnthng các phông quãn 1' nhà nuâc, các don vj sir nghip thuc qun,
Ngày 28/4/2020, Chü tjcb UBNDthành ph Ha NOi dA ban ihành Chi thj s
07/CT-UBND v vic thirc hin các bin pháp phông, chng djch COVID-19 tron
tinh hInh mOi. D thixc hin ngbiêm chi dao cüa Chü tjch UBND Thành phô, ChU t
UBND q4n Hoàng Mai yêu cu:
1. Chü tjch UBND các phuông, lânh dao các don vi trin khai thrc hin n
các ni dung chi dao cüa Cbü tjch UBND Thành phô ti Chi thj so 07/CT-UBN
ngày 28/4/2020 v vic thrc hin các bin pháp phOng, chng djch COVID-19 trong
tinh hinh mâi. (co g&i kern van ban).
2. Th6ng nht nhn thirc trong lãnh dao và to chüc thc hin nghiêm các quan
dim, nguyen tic, phucing châm:
a) Tip tiic nâng cao nhn thüc và bath dOng, quán tria sâu sc quan dim
"chng djch nhu ch6ng gic", buy dng si vào cuc cüa ca h thóng chInh trj và mi
ngui dan, d cao k lust, k cuong, trácb thim cUa nguOi dirng d&u, thirc hin
nghiem các bin pháp phàng, ch6ng djch theo chi dao cUa BO ChInh trj, Ban BI thu,
Quc hi, ChInh phU, ThU tuàng ChInh phU, cUa Thành Uy, UBND Thànb ph, cUa
Qun Uy, UBND qun. Dng thyi thirc bin mic tiêu tip tile phát trin san xut kinh
doanh, giài quy& vic lam vOi cáe diu kin th cUa Thành ph6.
b) Can b, dàng viên, cong chue, viên ehUe phái guong mu, di du trong vic
thirc hin các bin pháp phông, ch6ng djch.
c) Kiên djnh thrc hin các nguyen t&c phàng, chng djeh: ngän chn, phát
hin, each ly, khoanh vUng, dp djcb dng thii vâi vic lam t6t cOng táe diu trj, hn
ch thp nht nguii tCr vong; phixong ehâm "4 tti ch", tuyt. d6i không lo là, chU
quan; nâi lông nhung khOng loi lông.
d) Dn nOi lông các bin pháp han ch& trng buOc khôi phic các boat dng
kinh th - xâ hOi trên Co Sâ dam bão kim soát t& djch bnh.

2
3. Tip tic thirc hin các bin pháp:
a) Nguii dan thtr&ng xuyen rira tay b&ng xà phOng hoc dung dch sat khun;
deo khu trang khi ra ngoài; gi khoàng Cách an toàn khi tip xüc; không tp trung
dông ngthi tai nai cong cong, ngoài phm Vi Cong S, trithng hoc, bnh vin.
b) Tip tic drng CáC hoat dng 1 hOi, nghi 1 ton giáo, giâi du th thao, su
kin CO tp trung dOng nguâi tai nai cong cong, san 4n dng và CáC sir kin iOn chua
Câfl thit. Th1rC hin viC hiu, h' van minh, han Chê t6i da tap trung dông nguôi va
thirc hin các bin pháp phông chng djch, tránh lay lan djch bnh.
c) Tip t1C t?m dInh chi hoat dng CáC Ca sO kinh doanh djch vi không thit
yêu: khu vui Chai, giãi trI, CO sO lam dçp (trr hiu ct tóc), karaoke, mat - xa, quán
bar, vu trtx1ng, trO Chcll din tCr, internet, nhà hat, rap chiu phim.
d) Các CO sO kinh doanh djch vi1 trr cac Co sO nêu tai dim c miiC 3 trên day,
duçic hoat dng trO lai nhung phâi thrc hin các bin pháp bão dam an toàn phOng,
chng djCh nhu: trang bj phông hO ChO nhân viên, do than nhit kháCh dn; b6 trj dy
dü phuong tin, 4t tu d n'ra tay, sat khun tai Co sO và báo dam gin cáCh khi tip
XÜC. D6i vOi boat dng kinh doanh an u6ng, Ca phê giãi khát - là noi cO nguy CO lay
nhim trrc tip cn th%rC hin gian CáCh thi thiu 02m gifla ngui và ngix1i hoc giu
khoàng each t6i thiu Olm Va CO tam chn giüa các vj trI ngi, không sir d11ng d
chung, khuyn khIch ban hang mang v nhà.
Nhà may, CO SO san xuât, cong tru&ng xây dirng tiêp t%1C hoat dng va phãi th%rc
hin các bin pháp phOng, chông djch cho Cong nhan, nguOi lao dng.
d) Hoat dng 4n chuyên khách Cong cong lien tinh, nOi tinh duqC boat dng
trO lai nhung phãi thirc hin các bin pháp bào dam an toàn phông, chng djch theo
huOng dn cüa BO Giao thông 4n tãi, BO Y t nhu: hành khách và lái xe phài deo
kh.utrang, ké khai y th, b trI xà. phông, dung dich sat khun d hành kháCh v sixth
sat khuân tay.
e) Giãm, giAn s hc sinh trong phông hçc, b6 trI lch gi? hoc, an trira, sinh
hoat tp th bào dam khOng tp trung dOng ngu1i; thirc hin khi'r trUng, v sinh lOp
hoc; k& hçrp hc trrc tuyn, thirc hin CáC bin phap phông bnh cho hc sinh.
Phuong an ciii th theo huOng dn cüa ngành Giáo diic và Dào tao vâ ngãnh Y t&
g) Ngithi dirng du co quan, don vj, th chOc, co sO chju trách nhim xây dirng
phuong an lam vic cho CO quan, don vj mOt each phü hcrp bão dam an toàn cho can
bO, nhân viên; không t chirc cac cuc hçp, hOi nghj dông ngui chua cn thit,
khOng d dInh tr cong vic nht là cac cOng vic cO thai han, thai hiu theo quy
djnh cüa pháp iut, các djch vii cong phçic vx nguOi dan và doanh nghip. Khuyn
khIch hop trirc tuyn và lam vic qua rng diing CNTT. Di vOi sir kin phitc vx
miic dich chInh trj, kinh t xâ hOi thirc sir etn thit phái do Quân üy, HDND, UBND
qun quyt djnh và thrc hin cac bin pháp phàng ch6ng lay nhim nhu: deo khu
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trang, sat trüng tay, ngi giän each; thirc hin giám sat v y t; không t chirc lien
hoan, tic müng.
h) Các cra hang kinh doanh, djch vii, trung tam thucng mi, sieu thj (tth cac
cfta hang kinh doanh an ung, thu6c chfta bnh, xäng d&u, kinh doanh các mt hang
lucing th%rc, th%rc phm, hoa qua trong các chçi chi duçic mi cra sau 09 gi?i sang
hang ngày d h.n ch tip xüc, giãm mitt d giao thông tti các khu virc do thj. Cm
toân b hành vi ln chim lông duông, via he d kinh doanh ban hang duOi bt k'
hInh thirc nào.
i) Tip tic dy manh cong tác thông tin tuyên truyn v phông, ch6ng djch
bnh vâ phát trin kinh th - xà hOi; tang cung thanh tra, kim tra x1r l nghiêm các to
chi'rc, cá nhân thMu trách nhim hoc có hánh vi tuyen truyn, phát tan các thông tin
sai sir th.t, cO tInh không chp hành quy djnh v phông, chOng djch, k ca xi:r l hInh
sir theo quy djnh.
k) Khuyn cáo ngi.thi dankhôngra khOi nhà nukhÔng cnthitvà thirc hin
các bin pháp phông, chOng djch.
1) Không tp trung qua 20 ngthi tti noi cong cong, ngoài pham vi cong
trithng h9c, bnh vin; gift khoáng cách t6i thi&i 0lm khi tip xic.
4. fM nghj Uy ban MTTQ và các tO chirc chInh trj - xä hQi phOi hçip vâi c
quyn các cp tang cithng vn dng nhân dan nâng cao thüc tr giác, tIch c1rc t1
gia phông chOng djch. Tip tic vn dng, chain lo, h trçl cho ngu1i dan kho khai
djch bnh trên dja ban Qun.
Chü tjch UBND qun Hoang Mai yeu cu các don vj khn truong, nghiêm tüc
thuc hin các nOi dung trên.I.

tk

Nri nhân:
- Nhix trén;
- Thithng trirc Qi4n Xy;
- U HDND qun;
- Ban Tuyên giáo và VPQU;
- Länh do UBND q4n;
- Uy ban MTTQ qun Hoãng Mai;
-LuuVP

TM. UY BAN NUAN DAN
CBIJ TICH

guyên Quang Hiu

UY BAN NIIAN DAN CQNG HOA xA JIQI CHU NGHIA V1T NAM
THANH rHO HA NO!
Oc Ip - Ti do - Hnh phüc
S& O

/CT-UBND

Ha N5i, ngay.2''tháng 4 nám 2020

CHI Tifi
V thiyc hin cãc bin pháp phông, chng d1ch COVID-19
trong tInh hInb mó'i
Sau thai gian th%rc hin each ly toàn x hi theo Chi thj s, 16/CT-TTg
cüa Thu tuàng Chinh phü, Ha Ni dä kiêm soát và kiêm chê tot djch bnh.
Tuy nhiên, tInh hinh djch bnh trén dja bàn Thành phô tiêp tie dik biên phi'rc
tap, nguy co lay lan con cao. Quán trit, thirc hin chi dio cüa Thu tuâng
ChInh phil tai Chi thj sO 1 9/CT-TTg ngày 24/4/2020 ye thrc hin cac bin
pháp phOng, chông djch COVID- 19 trong tInh hlnh mri và Chi thj s6 31CT/TU ngày 03/4/2020 cOa Ban Thtring viii Thành üy, nhäm thc hin hiu
qua các bin pháp phOng, chông djch, dong thi khii dng lai và tiêp tiic phát
triên kinh tê, bão dam an sinh xa hi; Chü tich UBND Thãnh phô yéu câu:
1. Các S&, Ban, ngành, doàn th& co quan thuc Thành ph6; Uy ban
nhân dan qun, huyn, thj xâ
1.1. Thng nh.t nhn thire trong lãnh dao và t chrc thirc hin nghiêm
các quan dim, nguyen t.c, phucing châm
a) Tip t%ic nâng cao nhn thirc và hành dng, quán trit sâu s&c quan
dim "ehMg djch nhtr chng gic", huy dng sr vào cuc cüa cã h th&ig
chInh trj và mci nguâi dan, d cao kS' lut, k cxc1ng, trách nhim cüa ngtthi
dirng d.u, thrc hin nghiêm các bin pháp phOng, chng djch theo chi dao
cila Bô ChInh trj, Ban BI thu, Quc hi, ChInh phü, Thu tuàng ChInh phil,
cüa Thànhüy, UBND Thành ph& EMng th&i, thrc hin mic tiêu tip tilc phát
trin san xut kinh doanh, giái quy& vic lam vâi the diu kiin ci th cüa
Thành ph&
b) Can b, dãng viên, cong chCrc, viên cbirc phài gurng mu, di dâu
trong vic thirc hin the bin pháp phông, chng djch.
c) Kiên djnh thic hin các nguyen tc phOng, chng djch: ngàn chn,
phát hin, each ly, khoanh yang, dp dch dng th&i vói vic lam t& cong tác
diu trj, han ch thp nht ngithi ti vong; phuong chain "4 tai ch", tuyt d&
khOng lo là, chü quan; nói lông nhtmg không loi lông.
d) Dan nói lông các bin pháp hn ché, trng buôc khôi phic các hot
dng kinh t - xã hi trên Cu s& bào dam kim soát t& djch bnh.
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1.2. Tip tic thc hin các bin pháp
a) Ngr&i dan thtr?rng xuyên rCra tay bang xà phóng hoc dung djch sat
khun; deo khu trang khi ra ngoài; gift khoãng cách an toàn khi tip xüc;
không tp trung dông ngithi ti ni1 cong cong, ngoài pham vi cOng sâ, tnr?mg
hQc, bnh vin.
b) Tip tic drng các hot dng 1 hi, nghi 1 ton giáo, giâi du th
thao, sv kiin có tp trung dông ngithi ti nii cong cong, san 4n dng và các
sçr kin lan chua cn thi&. Thc hin vic hiu, h5' van minh, hn ch t6i da
tp trung dông ngii và thc hin các bin pháp phông chng djch, tránh lay
lan djch bnh.
c) Tip tiic tm dInh chi boat dng các ca sà kinh doanh dch v không
thit yu: khu vui chcii, giài trI, ca so lam dçp (trü hiu ct tóc), karaoke, matxa, quán bar, vu tnx&ng, trô choi din tà, internet, nhà hat, rp chiu phim.
d) Các ccr sO kinh doanh djch viii tnt các cci sO nêu tai dim c miic 1.2
trên day, thrqc hot dng trO lai nhung phái thirc hin các bin pháp báo dam
an toàn phông, ch6ng djch nhi.r: trang bj phOng h cho nhân viên, do than
thit khách din; b trI dy dü phucing tin, 4t tr d r&a tay, sat khu.n tai Co
sO và báo dam gin cách khi tip xüc. Di vOi hoat dng kinh doanh an ung,
Ca phé giãi khát - là noi có nguy co lay nhim trrc tip cn thtc hin giAn
each ti thiu 02m gifta ngirOi vOi nguOi hoc gift khoãng each ti thi&i Olm
va có thm chAn gifta các vj trI ngi, không sü dung d chung, khuyn khIch
ban hang mang v nhà.
Nba may, Co sO san xut, cOng tru?:ing xây dçng tip tiic hot dng và
phái thc hin các bin pháp phèng, chng djch cho cong nhân, ngu&i lao
dng.
d) bat dng 4n chuyn hành khách cong cong lien tinh, ni tinh duçrc
hoat dng trO lai nhung phâi thrc hin các bin pháp báo dam an toàn phông,
chng djch theo hixOng dn cüa B Giao thông vn tãi, B Y t nhir: hành
khách va lái xe phãi deo khu trang, kê khai y t& b tn xà phông, dung djch
sat khun d hành khách v sinh sat khun tay.
e) Giâm, giAn s h9c sirih trong phông h9c, b tn lch giO hc,c, An tnra,
sinh hoat tp th bão dam không tp trung dong ngu&i; thc hin khCr tthng,
v sinh lOp hçc; k& hcrp hçc trrc tuyn, thrc hin các bin pháp phông bnh
cho bQc sinh. Phixang an Cii tb theo hithng dn cüa ngành Giáo diic và Dào
tao và ngành Y t.
g) NguOi dang du Ca quan, don v, t chirc, cci sO chju trách nhim xay
dimg phi.rang an lam vic cho cci quan, don vj mt each phü hqp bâo dam an
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toàn cho cánb, nhân viên; không t chüc các cuc h9p, hi nghj dông ngu?i
chua can thiêt, không dê dinh tr cong vic nht là các cong vic có thii han,
th?yi hiu theo quy djnh cüa pháp 1ut, các djch vv cong phic vi ngu&i dan và
doanh nghip. Khuyên khIch h9p triic tuyn và lam vic qua ing dimg CNTT.
D& vâi sir kiin phic viii mijc dIch chmnh tij, kinh t xâ hi th%rc sir cn thit
phãi do cap ui', chInh quyn dja phuang quyt djnh và thirc hin cac bin pháp
phông chông
nhim nhu: deo kh.0 trang, sat thing tay, ngi giân each;
thirc hin giám sat v y t; không t chirc lien hoan, tic mfrng.
h) Các cüa hang kinh doanh, djch viii, trung tam thuoiig mai, siêu thj
các qun ni thành, thi trk, khu do thj mâi trên dja bàn (trü các cra hang kinh
doanh n ung, thuc chüa bnh, xãng du, kinh doanh các mt hang ltrcing
trong các chq chi duçic mô cia sau 09 gii sang
thc, thic ph.m, hoa
xüc, giàm mt d giao thông các khu vrc dO th.
hang ngày d han ch
Cm toàn b hành vi 1n chim lông dtr?.ing, via he d kinh doanh ban hang
duói bt k' hmnh thüc nâo.
i) Tip ti1c d.y mnh cOng tác thông tin tuyên truyn v phOng, ch6ng
djch bnh và phát tri&i kinh t - xA hi; tang ctrmg thanh tra, kim tra xir l
nghiêm các t chrc, Ca nhân thiu trách nhim hoc có hành vi tuyên truyn,
phát tan các thông tin sai sir th.t, c tInh không chap hành quy djnh v phông,
ch&ig dich, k ca xir l hInh sr theo quy djnh.
2. Thirc hin các bin pháp phông chng djch theo nhóm nguy Ca
Ha Ni nm trong nhóm có nguy Ca, trong do có 2 huyn Me Linh và
Thuing TIn là dja bàn có nguy cci cao. VI 4y cn tip tiic thic hin nghiêm
tOc các nhim v11 ct th cho dn khi diu chinh mirc nguy cci, nhu sau:
2.1. Dôi väi huyn Me Linh và Thtrng TIn
a) Tip tiic thirc hin nghiêm các bin pháp phOng, chng djch bnh
theo Chi thi s 16/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 cüa Thu tuàng ChInh phü, Cong
van s6 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 cüa Van phèng ChInh phü, Oil thj
s 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 ci:ia Chü tjch TJBND Thành ph&
b) Các phuang tin 4n tãi duçic phép qua trên các tuyk duing lien
tinh, quc l thuc dja bàn có nguy cci cao trên dja bàn Thành ph& nhtrng phài
dam bào yeu c&u v phOng, chng djch theo quy djnh và không drng, d, don
trã khách.
2.2. Các qun, huyn, thj xã khác thc hin cac bi.n pháp tai Mic 1 vn
bàn nay và các bin pháp
a) Khuyn cáo ngu&i dan không ra khOi nhà nk khOng cn thi& và thc
hin các bin pháp phOng, chng djch.
b) Không tp trung qua 20 ngu1i t3i nai cong cong, ngoài phm vi cong
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so, tru&ng h9c, bnh vin; gift khoáng cách ti thMu Olm khi tip xiic.
3. SOYt
3.1. Kjp thOi phát hin, cách ly, khoanh vüng, xir 1 trit d các djch;
ng diing cong ngh thông tin d tim kim, xác djnh các trtthng hçip có nguy
ca lay nhim.
3.2. T chüc phân 1ung, phân tuyn diu trj hqp 1 ngay tft khâu tip
don bnh nhân, phông ngfta lay nhim ti cáo ca sO y t, bào dam an toàn d&
vth can b y t, nguOi tham gia phOng, chng djch, ngithi cao tui, ngu&i có
bnh 1 nn, các di tung yu th. Mt bnh nhân nng chi cho phép 01
nguOi chm sóc, không thäm bnh nhân ti cáo bnh vin trn dja bàn.
3.3. Chü trI, phi hçip dan vj lien quan kjp thii ban hânh HixOng Mn
thirc hin cáo bin pháp phOng, ch6ng djch ti các ca sO y t, giáo diic, cci sO
san xu.t, kinh doanh, djch vi, cong tru?mg xây drng, phuang tin 4n tâi.
4. Bô Tu lnh ThU do chU trI, phi hqp SO Y t
4.1. Thc hin cách ly tp trung theo quy djnh tht câ cáo truOng hcip
ducic thp cành, phãi thc hin 1y mu xét nghim, phân loi theo quy djnh.
4.2. Tiêp tic duy trì, t ch(rc t& vic thc hin each ly, cãi thin diu
kin sinh ho,t ti các ca sO cách ly tp trung.
5. SO Cong Thuang chU tn ph6i hqp dan vj lien quan

5.1. Tp trung, kh.n tnrong thUc My vic k kt cáo hp ding xut
khu; chun bj sn sang các diu kin cn thit, hang hOa, nht là các hang
hóa có lçci th và tim náng xut khu d trin khai ngay sau khi cáo nuOc d
bO phong töa, mO cOa trO li.

5.2. Tip t%ic rà soát, bào dam nguôn cung và 4n chuyn, cung img
nguyen v.t 1iu Mu vào cho san xut, xuAt khu.
5.3. ThUc My phát trin thj tri.rOng nti dja, có cáo bin pháp kIch cu,
My manh tiêu dUng, nht là thuang mai din t, h tMng ban lé, dam báo dU
,
a
a
p
,
;.
.
.
hang hoa thiet yeu cho ngixai dan trong mç,i tinh huong; dan tung buac ma li
du ljch ni dja.
5.4. ChU dng nghiên cfru, xây dmg phuong an khOi dng lai cáo hoat
dng kinh t - xà hi, dam bão nguyen tc an toàn phOng, chng djch.
6. SO Nông nghip và Phát trin nông thôn: chi dao duy trI san xut
nông nghip, djch vi tuOi tiêu phitc v1 san xuât nOng nghip, các hoat dng
phiic vi chän nuôi dan gia sUc gia cam, nuôi trông thUy hài san; irng diing
cOng ngh thông tin dam bão minh bach ye nguôn gôc nông san, an toàn thirc
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pham vâi nng sut cht luçing cao, phát trin bn vihig, giàm tMp xic xã hi
ti dja bàn Thành phô.
7. Ban Quán 1 các Khu cong nghip và Ch xut Ha Ni, Khu cong
ngh cao, Ban Chi dao phông chOng djch bnh các qi4n, huyn, thj xA: chi
do các doanh nghip trong khu cong nghip, khu ohê xuât trin khai thc
hin các bin pháp phông chong djch COVID- 19 theo chi do cüa Thu tuâng
ChInh phu, hithng dn cüa B Y t và chi d?o cüa Thành u, UBND Thành ph6.
8. S& Giao thông vn tãi: chi dao, kim tra xc but khi hot dng, darn
bâo bat buc deo khâu trang dôi vOi toàn b ngu?ii trên xc; thrc hin khr
khuán, v sinh sch sê phucmg tin truâc và sau khi hoat dng theo hrnrng dn
cüa Bô Y té. Thirc hin cong tao vn chuyên hang boa, 4n chuyn hành
khách lien tinh theo chi do, huàng dan cüa B Giao thông vn tái.
9. Cong an thành ph Ha Ni, UBND các qun, huyn, thi xA chi do
Cong an qun, buyn, thj xâ và xã, phung, thj trn, cáo hrc lucmg chirc nãng
lien quan tang cumg kim tra, xir 1 vi phm dam bào thrc hin nghiêm tue
cáo yêu cu phOng chng djch bnh theo chi thj cüa Thu tuâng Chinh phu a
chi thj cüa Chü tjch UBND Thành phô.
10. Sâ Van hóa và Th thao chü tn, phñ hçip báo dài Thãnh ph tang
cu0ng tuyên truyn quy tc irng xir nai cong cong; nghiên cfru các bin pháp,
hành vi v phông, chng dich bnh nêu trên d xem xët, b sung quy t&c üng
xii nai cong cong trên dja bàn Thành ph&
11. S& Du ljch: quãn 1, hthng dn các Ca sii hru trü, cáo dcm vj hoat
&ng trong linh vrc du ljch dam báo thic hin dung các quy djnh v phông,
chng djch bnh theo hu&ng dn cüa B Y t và Thành ph&
12. Sii Ngoi vii: quàn 1, hithng dn hoat dng cüa cáo doàn ngoii
giao ra, vào Thành phé, thirc hin cong tao xut nhp cãnh di vth ngthi nurc
ngoài theo huàng dn cüa B Ngoi giao, thc hin dung cáo quy djnh v
phOng, chng djch bnh.
13. Các So: Lao dng - Thrnmg binh và Xã hi, Tài chInh, UBND cáo
qun, huyn, thj xA khn truang trin khai thc hin các bin pháp bão dam an
sinh xâ hi theo dung Nghj quy& s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh
phü v các bin pháp h trq ngu&i dan gp khO khàn do dai djch COVID-19
bào dam kjp thci, cong khai, minh bach, dung d& tung; xii 1 nghiêm nMng
truOng hçip vi phm.
14. Các SO: Thông tin và Truyn thong, Khoa h90 và Cong ngh, Giáo
diic và Dào tao, Cong Thuang, Van phông UBND Thành ph tham muu
UBND Thãnh ph chi dao thrc hin áng ding cong ngh thông tin trong
khám bnh, chüa bnh, lam vic, h9c tp trrc tuy&i, thixang mai din tir,
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thanh toán không dung tin mt và thirc hin các thu tl?c hành chInh, djch viii
công, thüc dy xây drng Chinh phu din tir và kinh t s&
15. D nghj MTTQ và các t chirc chinh frj - xã hi ph& bqp vi chInh
quyên các cp tang ctr&ng 4n dng nhân dan nâng cao thrc tr giác, tIch circ
tham gia phông, chng djch. Tip tiic 4n dng, chäm lo, h trçl cho nguñ dan
khó khn do djch bnh trén dja bàn Thành ph6.
16. Yêu cu Giám dc, thu tri.r&ng các So, Ban, ngãnh, doàn th, cci
quan thu,c Thành phá; Chñ tjch Uy ban nhân dan qun, huyn, th xA, các t
chirc don vj, Ca nhãn có lien quan thirc hin nghiêm Chi thj nay.!. r
Noi nh2n:
- Thil tLrâng ChInh phil;
- BCD Quoc gia phông oh6ng dch COVID-19;
- Van phông Trung hang Dàng;
- Van phông Chinh phà;
- Bi Y te;
- Dong chi BI thu Thânh ily;
- Các dông chI Phó BI thu Tiành üy;
- Chil tjch UBND Thành phô;
- Cáo Phó Chil tjch UBND Thành ph;
- Cáo Phó ChU tich 1-ffD Thành phô;
- MTTQ và cáo doàn the Thành ph;
- Cáo ban Dáng Thành üy;
- Cáo ban HDND Thành pM;
- Cáo Qun Ciy, Huyn ily, Thj üy,
- Cáo Dãng b trirc thuc Thành üy;
- Van phông Thành ily, Van phông HDND TP;
- Các S&, ban, ngành à cáo &in vi
trrc thuc Thành phô;
- HDND, UBND các qun, huyn, thj xA;
- VPUB: CVP; cáo PCVP, cáo phông, &n vj
thuc VP UBND Thành phô;
- Liru: VT, KGVX

Nguyn EDfrc Chung
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