
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /Í^MO/UBND-VX Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày ữ i tháng 5 năm 2020
về việc tiếp tục thực hiện công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

KI ỉ A N
Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, 

phường, xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020 của 
Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19;

Chủ tịch ủy  ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, 
Chủ tịch ủy  ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn nghiêm túc 
thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung một số nội dung 
cụ thể như sau:

1. Những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, quán bar, 
dịch vụ karaoke.

2. Những lĩnh vực không nêu tại Mục 1 của văn bản này thì được phép 
hoạt động và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo 
khẩu trang, sát khuẩn tay, khử khuẩn bề mặt và các hướng dẫn đã nêu tại Mục 4 
của Thông báo nêu trên.

3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công 
cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công 
cộng; rửa tay sát khuân, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

4. Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 08 tháng 5 năm 2020 cho đến khi 
có chỉ đạo, hướng dẫn mới.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy  ban nhân dân các 
quận, huyện, phường, xã, thị trấn khấn trương triến khai thực hiện các nội dung 
nêu trên./.

Nơi nhận:
-  N hư  trên;

VCHỦ TỊCH

- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVT;
- Phòng v x , TH;
- Lưu: VT, (VX-VN) ĩ
(Kèm Thông bảo sổ 177/TB-VPCP)


