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Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

S6: 251/UBND-KGVX

Dà N8ng, ngày 3 tháng 5 näm 2021

V/v tin drng các hot dng không thit
yêu dê phOng, chông djch COVID-19

KInh gfri:
Các si, ban, ngành, hOi, doàn th;
- Các ca quan Trung ucmg trên dja bàn thành pho;
- UBND các qun, huyn;
- Các doanh nghip, ca s SXKD trên dja bàn thành phô;
- Các truing di h9c, cao dang, cc s giáo diic Va Ca s&
giáo diic nghê nghip trên dja bàn thành phô.

Trtthc din bik phirc tap cüa djch COVID- 19 trong thO'i gian vüa qua,
dc bit thành phô dã ghi nh.n ca mc ngoài cong dOng; quán trit tinh than chi
dao cüaThü tuthig ChInh phU tai Cong din s6 570/CD-TTg ngày 02/5/2021 ye
viec chân chinh, nâng cao hiu qua Cong tác phông, chong djch COVID- 19, dê
kjp thai ngàn chn djch bnh biing phát, thrc hin Co hiu qua các bin pháp
phOng, chong dch, ChU tjch UBND thành ph6 yêu câu:
1. Tip t1c thixc hin nghiém tue Cong van s6 251 9/TJBND-SYT ngày
29/4/202 1 cüa UBND thành ph6 v vic tang cii&ng cong tác phOng, chông djch
COVID-19 và Cong van so 2578/UBND-SYT ngày 02/5/202 1 cüa UBND thành
phO ye vic tam drng mOt so hoat dng, djch v11 phông, chOng djch COVID-19.
2. Tr 0 giô 00 phüt, ngày 04/5/2021, tam drng mOt s6 hoat dng sau day
den khi CO thông báo mâi:
a) Các hoat dng 1 hi van hóa, th thao, ton giáo, tin ngung, thä tir, các
sr kin biêu diên ngh thuat.
b) Hoat dng cüa các ca sâ kinh doanh, djch vii không thi& yu tai the
khu, diem vui chai, giãi trI, ca s lam dep, quán bar-pub, vu tnthng, karaoke,
mát-xa, trô chai din ti1, rap phim, casino, dim cung cap djch v1i internet cong
cong; boat dng khu phO di bO, ch dêm.
c) T6 chirc an, u6ng tap th (Dam hiu, dam h', tic lien hoan, tan gia...)
tp trung qua 30 ngui (Khuyn khIch ngthi dan to chüc dan giàn, g9n, khOng
tp trung dOng ngtthi).
d) Hott dng th dic, th thao, th hinh tai phOng tp gym, yoga, bida;
hot dng the thao trong nhà; hoat dng the thao, vO thut CO tiêp xüc trçlc tiêp;
hoot dng tam biên.
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d) Hoat dng day và h9c ti các tnr&ng rnâm non, nhóm trê (D6i vo'i co' s&
giáo diic, giáo diic nghê nghip Va các Ca si cOn lai, khuyên khIch dy hQc trrc
tuyen).
3. Di vâi các nhà hang, ci'ra hang, ca s kinh doanh djch vii an, ung (K
ca quán an, uông trên via he) phài thirc hin cam kêt phOng, chong djch theo quy
djnh; khuyên khIch dt hang và ban hang qua rnng, ban hang mang di.
4. Phuang tin van tãi hành khách cong cong (K cã taxi, grab car) trên
dja bàn thành phô du'cic hoat dng nhi.rng vn chuyën không qua 1/2 so ngithi
cho phép doi vài môi loti phu'cing tin và thiic hin các bin pháp phOng, chong
djch theo quy djnh.
5. Các hoat dng khác ngoài cac hoat dng tam dü'ng nêu tai Dim 2 Cong
vAn nay duçic boat dng nêu Co cam kêt và dü diêu kin thrc hin các ni dung,
bin pháp phOng, chong djch theo quy djnh; tnx?mg hcip không dáp irng day dü
thI buc tam dirng hoat dng cho dn khi dam báo yêu câu cong tác phOng,
chong djch COVID - 19.
6. D& vài các si.,r kin phic vij miic dIch chInh trj, kinh t&xa hi thirc sir
can thiêt phãi to chic thI do co' quan có thâm quyên xem xét, quyêt djnh.
Nhan duoc Cong vAn nay, Chü tjch UBND thành ph6 yeu cu Thu trithng
các Ca quan, dan vj, ChU tjch UBND các qun, huyn khân tru'ang phOi hqp
triên khai thrc hin; djnh k' báo cáo hang ngày vào lüc 1 6h00 kêt qua ye BCD
phOng, chông djch COVID- 19 thành ph (PhOng Khoa giáo - VAn xâ, VAn
phOng UBND thành phô qua dja chi email: duynvdanang.gov.vn)
NYinh:c2n:
-Nhrtrên;
- Van phOng ChInh phQ (b/c);
- BCD phông, ch6ng djch COVID quôc gia (b/c);
- Các B: Y tê, Cong an, Cong Thi.wng, GTVT,
VH-TT va DL, LD-TB&XH, TT&Tf,
GD&DT, Ttr pháp (b/c);
- iri U, U HDND TP(b/c);
- BQ Tu' 1nh QK 5 (phôi hçp);
- Các UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- Các Qun ôy, Huyn üy;
- VP UBND TP;
- Các ca quan thông tin, báo chI;
- Liru: VT, KGVX.
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