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#SoKyHieuVanBan

V/v không tụ tập xem bóng 
đá để phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19

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

                                __________________________________________________ 

#DiaDiemNgayBanHanh

 
Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn 
huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ 
đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3431/UBND-KGVX ngày 08/6/2021 về việc 
không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND huyện đề 
nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, UBND các 
xã, thị trấn triển khai các nội dung sau:

1. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân không tụ 
tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người, đặc biệt là vòng chung kết 
Giải bóng đá EURO 2021 (diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 12/7/2021). Đối với các 
quán cà phê, giải khát, quán ăn, yêu cầu không tập trung quá 30 người và thực hiện 
nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Khoảng cách, Khẩu trang, Khử 
khuẩn …). Giao UBND các xã, thị trấn thông báo đến các quán cafe, giải khát, 
quán ăn trên địa bàn quản lý triển khai thực hiện.

2. Giao Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công an 
các xã, thị trấn và các lực lượng liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp 
không chấp hành, vi phạm theo quy định.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa 
bàn huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy (báo cáo);
- TT. UBND huyện;
- Thành viên BCĐ Covid-19;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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