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   Số:             /UBND-YT 
 

V/v không tụ tập xem bóng đá 

trong phòng, chống Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

           Như Thanh, ngày       tháng       năm 2021 

 

                            Kính gửi: 

                                       - Trưởng các phòng: Văn hóa & TT, Y tế huyện. 

                                       - Giám đốc TTVH, TTTT&DL huyện. 

                                       - UBND 14 xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 8061/UBND-VX ngày 10/6/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về triển khai Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của 

Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống Covid-19 (gửi 

kèm văn bản cho đơn vị). Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Giao Phòng Văn hoá -Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan 

tổ chức tuyên truyền, quán triệt yêu cầu các tổ chức, tập thể và người dân tự 

giác, nghiêm túc chấp hành việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem 

bóng đá đông người, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19. 

 2. Giao UBND các xã, thị trấn phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chức năng 

thuộc quyền kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghiêm biện pháp 5 K 

(Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế); 

tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng; Phối hợp Tổ 

kiểm tra giám sát của huyện kiểm soát nguy cơ lây nhiễm chéo Covid-19 đối 

với công ty giầy Akalia, các doanh nghiệp trên địa bàn. Kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú, trong các cơ sở khám, chữa bệnh…; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh truyền 

nhiễm./. 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- TTr HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu VT, PYT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hoa 
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