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S6: /UBND-VP 

V/v tang cung thirc hin vic 
phOng, chong djch Covid-19 t?i 

Con Dão. 

KInh gi'ri: 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hanh phñc 

Ba Rja - Vthig Tàu, ngày ' tháng nám 2020 

- Sâ Van boa và Th thao; 
-SiYtê; 
- UBND huyn Con Dâo; 
- Ban Quân 1 ViRin Quôc gia Con Dâo. 

Xét d nghj cüa UBND huyn Con Dâo tai  Cong van s 671/UBND-PYT 
ngày 09/3/2020 ye vic tang cung thirc hin vic phông, chông djch Covid-19 
tai Con Dào, Uy ban nhân dan tinh có kiên nhu sau: 

1. Ttm ngung hoat dng tham quan các dim di tIch, du ljch sinh thai trên 
dja bàn huyn cho den khi Co thông báo mth. 

- S& Van hóa và The thao chi dto Trung tam Bâo ton Di tIch Quôc gia Con 
Dào thrc hin vic ttm ngimg vic tham quan di tIch. 

- Ban Quàn 1 Vun Quôc gia Con Dào thirc hin vic tam  ngung tham 
quan du ljch sinh thai trong khu vgrc Vithn Quôc gia. 

2. Giao UBNID huyn Con Dâo chü trI, phôi hçip vi các ngành, dan vj lien 
quail: 

- Thông báo den cac ben càng, san bay (diem xuât phát) có tuyên giao 
thông di den Con Dào to chirc thirc hin khai báo y tê theo hung dan cüa B Y 
tê truc khi xuât phát di Con Dáo. 

- Tang cuO'ng cOng tác tuyên truyên, kiêm soát, theo döi, thirc hin các bin 
pháp phOng chông djch Covid- 19 dôi vth tat cã du khách trong và ngoài nuâc den 
Con Dào theo hithng dan cüa Bô Y tê. 

- Khuyên cáo ngi..thi dan trên dja bàn Con Dão han  chê di chuyen nêu 
không có vic can thiêt. 

- Kjp th?xi báo cáo ye Tinh üy, UBND tinh các tInh huông phát sinh./. 

(Kern theo Cong van so' 671/UBND-PYT ngày 09/3/2020 cia UBND 
huyçn COn Dáo) 

Niinhân: 
- Nhu trên; 
- Thiring trirc Tinh üy (b/c); 
- Chü tjch UBND tinh(b/c); 
- BCD PC Covid 19 cap tinli; 
- CVP.UBND tinh; 
- TT Báo ton Di tIch QG Con Dáo; 
- Liru VT-VX3 



U'' BAN NHAN DAN 
HUYN CON DAO 

S: 7J /UBND-PYT 
V/v tang cu&ng thrc hin viec  phông, 
chông djch Covid-19 t?i  Con Dáo 

CONG HOA XA HQi CHU NGHA VIT NAM 
Dc  1p  - Ttr do - Hnh phñc 

Con Dáo, ngây C thángO3 nàm 2020 

)HOA TOO Kinh gi:ri: UBND tinh Ba Rja — VQng Tàu 

Truóc tmnh hInh dich bênh Covid-19 dang din biên phirc tp trên the giói 
cüng nhu tai  các dja phucing khác trong Ca nuâc, cin Cu tInh hInh thirc té trén dja 
bàn huyn Con Dão — rnt huyn dão cách xa dat lien, lucrng du khách trong và 
ngoài nuâc den vui Con Dáo trung bInh mi ngày khoãng 3000 ngu&i; trong khi 
do, di ngü y bác si vá các trang thiêt bj t?i  Trung tam Y té quân dãr y huyn cOn 
hin ché trong vic diêu trj bnh nhân nhim Covid-19 theo Kê hoach so O2IKH-
TTYT ngãy 12/02/2020 cüa Trung tarn Y tê quãn dan y huyn. Dê kjp thii ngàn 
chn, phOng chOng trit dê djch co the lay lan trCn dja bàn huyn, Ban Chi dao 
phOng, chông djch Covid-19 dã to chirc hp khân cap vào Iüc 10 gi& 00 phOt ngày 
09/3/2020, dông thO'i to chcrc hp xin ' kiên cüa Ban Chap hành Dàng b huyn 
Con Dáo. 

Sau khi hop  bàn can nhc các phucrng an d kip  th&i ngãn chin,  phông chng 
djch CO the lay lan trên dja bàn huyn, UBND huyn COn Dâo kinh trinh UBND 
tinh xem xét, chi dio nhx sau: 

I. Bat dâu kê tir ngày 10/3/2020, tarn  dirng cho phép ngui nuc ngoài di 
den COn D, khuyên khIch ngi.thi nithc ngoài dang 0 Con D trO ye dat lien. 

2. Không thirc hin thO tic cho ngu&i Vit Narn di du ljch den Con Dào cho 
den khi có thông báo tiêp theo. 

3. KhuyCn khIch nguii dan n&i không cO vic cn thit thi han chO ra van 
Con Dáo, 

4. Chi dao SO Van hOa và Th thao yéu cu Trung tam Bâo tn Di tIch Quc 
gia tarn  ngmg không to chirc tharn quan các diem di tich trên dja bàn ké tü 15 giO 
00 phOt ngày 10/3/2020 den khi có thông báo rn&i. 

5. Chi do Ban Quàn 1' VuOn Quc gia Con Dáo tam  ngung khOng to chirc 
tham quan du ljch sinh thai và du lch quO5 gia trén dAo kë tiir 15 giO 00 phOt ngày 
10/3/2020 den khi có thông báo rnOi ' - 

KInh trinh UBND tinh cho kitn chi daoi. 

Nol nhân: 
- Nhir trên; 
- Sc Van hóa và The thao; 
- TTr: I-tV, HDND huyn; 
- CT và các PCTUBND huyen; 
- BQL Vu&n Quoc gia Con Dão; 

Trung tam Bào tOn di tIch quOc gia; 
- Lru VT, TI-I. J-,- 
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