
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số: 1801/UBND-YT 

V/v chỉ đạo một số nội dung 

phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 trong tình hình mới   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cẩm Xuyên, ngày 22 tháng 6 năm 2021 

 

HỎA TỐC 

   Kính gửi: 

- Các ph ng, ban, ngành, đoàn thể hu ện; 

- Ủ  ban nhân dân các     thị tr n.  

 

 h c hiện C ng v n số 3922/UBND-VX1 ngà  21   2021 củ     D tỉnh 

 à   nh v  việc chỉ đạo một số nội dung ph ng  chống dịch bệnh COVID-19 

trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân hu ện  êu cầu  hủ trưởng các Phòng, ban, 

ngành, đoàn thể c p hu ện  Chủ tịch Ủ  b n nhân dân các     thị tr n triển kh i 

một số nội dung  nhiệm vụ sau (thời gi n th c hiện từ 8h ngày 22/6/2021 cho đến 

khi có V n bản chỉ đạo tiếp theo): 

- Kh ng tổ chức các hoạt động lễ hội  nghi lễ t n giáo  giải đ u thể th o  s  

kiện có tập trung đ ng người tại nơi c ng cộng  sân vận động và các s  kiện lớn 

chư  cần thiết; hạn chế tối đ  số lượng người th m gi  đám cưới  đám t ng và 

tuân thủ nghiêm khu ến cáo 5K củ   ộ Y tế.  

-  iếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ kh ng thiết  ếu, 

các cơ sở kinh do nh dịch vụ dễ bị lâ  nhiễm  b o gồm: khu vui chơi  giải trí, rạp 

chiếu phim  dịch vụ k r oke  quán b r  vũ trường    ng hơi  m ss ge  cơ sở thẩm 

mỹ sp , quán cắt tóc gội đầu  ph ng tập g m   og   bi-a; các điểm cung c p tr  

chơi điện tử  điểm tru  cập internet c ng cộng. 

-  hà má   cơ sở sản  u t  c ng trường  â  d ng tiếp tục hoạt động và phải 

duy trì th c hiện nghiêm ngặt các biện pháp ph ng  chống dịch; đảm bảo  n toàn 

c o nh t cho c ng nhân  người l o động tại các c ng trường  cơ sở sản  u t kinh 

do nh  cụm c ng nghiệp. 

- Các cuộc họp  hội nghị củ    n  hường vụ c p ủ    Đ D     D    n 

Chỉ đạo ph ng  chống dịch COVID-19 được tổ chức nhưng  êu cầu phải th c 

hiện nghiêm ngặt các qu  định ph ng  chống dịch đối với các thành phần th m 

gia và đị  điểm tổ chức họp. Đối với các cuộc họp  hội nghị  hội thảo, s  kiện 

phục vụ mục đích chính trị  kinh tế  xã hội th c s  cần thiết phải tổ chức thì cơ 

qu n tổ chức phải  in ý kiến củ    n Chỉ đạo ph ng  chống dịch COVID-19 

hu ện bằng v n bản.  

- Các cơ sở kinh do nh  thương mại, dịch vụ (bán bu n  bán lẻ, xổ số kiến 

thiết  khách sạn  cơ sở lưu trú  nhà hàng  quán  n, quán cà phê...) khu di tích, danh 

l m thắng cảnh, các khu tập lu ện thể thao  hoạt động thể th o  điểm c ng cộng 

được hoạt động trở lại nhưng phải th c hiện các biện pháp bảo đảm  n toàn 

ph ng  chống dịch như: tr ng bị ph ng hộ cho nhân viên  đo thân nhiệt khách 

đến; bố trí đầ  đủ phương tiện  vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm 

giãn cách khi tiếp  úc. Chủ cơ sở kinh do nh  khách hàng kh ng tuân thủ  vi 



phạm các nội dung nêu trên sẽ bị đóng cử   dừng hoạt động và  ử lý nghiêm theo 

qu  định củ  pháp luật. 

- Hoạt động vận chu ển hành khách c ng cộng liên tỉnh  nội tỉnh (trừ các 

đị  phương  khu v c đ ng có dịch) được hoạt động trở lại  nhưng phải th c hiện 

các biện pháp bảo đảm  n toàn ph ng  chống dịch.  

- Bắt buộc th c hiện kh i báo   tế tại  rạm   tế cơ sở và các phần m m 

điện tử ( luezone  tokh i te.vn) đối với những người có ngu  cơ c o và người 

đến v  từ các tỉnh  thành trong cả nước.  

-  iếp tục  êu cầu người dân th c hiện nghiêm khu ến cáo 5K. Khi đi r  

khỏi nhà  đến các đị  điểm c ng cộng  du lịch (c ng viên  b i biển…) bắt buộc 

phải đeo khẩu tr ng, giữ khoảng cách  n toàn và tuân thủ các qu  định  hướng dẫn 

khác. 

-  iếp tục t ng cường c ng tác tu ên tru  n trên các phương tiện tru  n 

th ng  nh t là hệ thống tru  n th nh cơ sở v  các giải pháp ph ng  chống dịch.  

- C ng  n hu ện và chính qu  n đị  phương t ng cường kiểm tr , giám sát 

và  ử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm  kh ng áp dụng các biện pháp ph ng  

chống dịch theo qu  định. 

Yêu cầu các phòng  b n  ngành  đoàn thể c p hu ện  Ủ  b n nhân dân các 

    thị tr n theo chức n ng  nhiệm vụ  thẩm qu  n được gi o khẩn trương tổ chức 

th c hiện c ng tác ph ng  chống dịch theo qu  định và các nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
-  Sở Y tế; 

-  hường tr c  u ện ủ ; 

- Chủ tịch  các PC     D hu ện; 

-  CĐ PC dịch COVID-19 hu ện; 

- Lưu: V   YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phạm Văn Thắng 
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