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CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
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SEj: 4h50 /UBND-VP
V/v diu chinh, b sung Cong van
so 13417/UBND-VP ngày
22/9/2021

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày V tháng 9 nám 2021

KInh giri:
HOA TOC

- Các sâ, ban, ngành;
- UBND các huyn, thj xa, thành phô.

Ngày 22/9/2021, Uy ban nhân dan tinh ban hành Cong van s
13417/UBND-VP ye vic tiêp tic thrc hin mt so bin pháp phông, chông djch
trên dja bàn tinh; theo do tinh áp d%ing bin pháp giân each xâ hi theo Chi th so
1 5/CT-TTg ngày 27/3/2020 cüa Thu tithng ChInh phü (Chi thj 1 5/CT-TTg) trên
dja bàn tinh (trr huyn Con Dào và các khu virc dang áp d%ing 1nh phong tOa).
Thi gian bat dau tr 00 gRi, ngày 23/9/2021 cho den khi có thông báo mOi.
D lam rO them mt s vn d và bào dam kim soát cht chê, không d
djch bnh büng phát tth 'ai trén dja bàn tinh, Uy ban nhân dan tinh có kiên nhu
sau:
1. Diu chinh, b sung mt s ni dung cüa Cong van so 134 17/UBND-VP
nêu trén nhu sau:
a) Ti miic 1. BO tit cui cüng "- Các cc' só, dja diJm nghi dztô'ng".

b)Tai miic 9. D nghj ngi.thi dan:
Bô sung ni dung "Ngztài dan chi duçic di chuyn ra khói dja bàn huyn,
thi xâ, thành phó trong trwàng hcrp can thiêt, phái có cam két di chuyên trên 01
cung dithngti'r no'i di, den và ngztcic igi. UBND cap huycn no'i di Co trách nhim
xem xét, thông nhát vài UBND cap huyçn noi den dé giái quyét cho nguài dan
theo quy djnh."
c) Tai Phu luc 5.1:
Diu chinh ni dung "I. Phim vi áp diing: Huàng dan nay áp ding cho
các cc' sà kinh doanh djch vy, nhà hang; cci s& djch vy an, uông, giái khát thuç5c
03 dja phzwng huyn Xuyên Mç5c, huyn Cháu Dtc và huyn Dat DO" thành "I.
Phm vi áp diing: Hzthng dan nay áp dyng cho các cc' s& kinh doanh dich vu,
nhà hang; cc' sO' djch vy an, uOng, giái khát trên clia bàn tmnh"./.
2. Yêu câu Chü tjch Uy ban nhân dan cáe huyn, thj xã, thành ph:
- Quán trit, thirc hin nghiêrn giãn cách xã hi theo Chi thj 15/CT-TTg
dung vói chi dao cüa Uy ban nhân dan tinh tti Cong van so 13417/UBND-VP,
tang cung kiôm soát vic di biên dng cüa ngthi dan thuc dja bàn quãn 1,
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không d nguôi dan tir di chuyn ra khói huyn, thj xâ, thành ph ma không có
sir kiêm soát cüa chInh quyên dja phuang; kiêm tra xir 1 các trueing hçp vi
phm.
- Duy trI các chôt kiêm soát ng.thi, phuo'ng tin ra, vào dja bàn quân 1
theo dung quy djnh.
3. Giao Si Giao thông vn tãi chü trI, phi hcip vâi UBND các huyn, thj
xâ, thành phô thông nhât phu'cing an di lai giva các dja phumg trong tinh, hoàn
thành trong ngày 23/9/2021.!.
Noi nhân:
- Nhu' trén;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- CVP UBND tinh;
- Liru: VT, TH.
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