
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v khẩn trương thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong tổ chức lễ 

cưới, tiệc cưới, việc tang. 

 

                                                                         

                                     

                        Kính gửi:   

     - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

       - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; 

     - Các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng trên      

       địa bàn huyện. 
 

 

 Thực hiện Văn bản số 1368/UBND-VX ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh. Chủ tịch UBND 

huyện Hoài Nhơn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn 

huyện khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

 1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 - Chủ trì phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các Hội đoàn thể cùng cấp 

tuyên truyền vận động Nhân dân chọn và điều chỉnh thời gian, hình thức lễ cưới, 

tiệc cưới phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, không tập trung đông người 

để phòng, chống, ngăn chặn lây lan của dịch bệnh Covid-19 để bảo vệ mình, gia 

đình và cộng đồng. 

 - Đối với việc tang, vận động hộ gia đình tổ chức tang lễ không tập trung 

đông người. 

 - Quyết liệt tăng cường công tác vận động, tuyên truyền trong Nhân dân, 

các  khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn và cho ký cam kết 

thực hiện theo tinh thần Công văn số 229/UBND-VX ngày 09/3/2020 của 

UBND huyện. 

 - Chỉ đạo các Trưởng thôn, khối tăng cường công tác theo dõi, rà soát, 

nắm bắt tình hình những người từ nơi khác đến, báo cáo kịp thời về UBND xã, 

thị trấn để tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Phòng Y tế huyện SĐT: 0914 

275 239 và 0905 043 119) biết, chỉ đạo kịp thời. 

Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 229/UBND-VX ngày 

09/3/2020 của UBND huyện. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

 Chủ trì phối hợp với Phòng Y tế huyện, Công an huyện khẩn trương làm 

việc với các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn huyện về việc không 

tiếp nhận du khách trong và ngoài nước đến từ hoặc đi qua vùng, lãnh thổ, quốc 



 2 

gia có dịch về huyện mà chưa thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định và 

công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm toàn diện trong phòng ở, 

hội trường, phòng ăn…  

 3. Các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn huyện 

Không tiếp nhận du khách đến từ hoặc đi qua vùng, lãnh thổ, quốc gia có 

dịch về huyện mà chưa thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định; đồng thời, 

báo cáo ngay các trường hợp này cho cơ quan y tế huyện theo số điện thoại 

đường dây nóng: 0914 275 239 và 0905 043 119 để tổ chức giám sát, theo dõi, 

cách ly y tế; tăng cường công tác vệ sinh môi trường toàn diện trong phòng ở, 

hội trường, phòng ăn… của cơ sở lưu trú; tạm dừng tiếp nhận tổ chức hội nghị, 

hội thảo, các sự kiện tập trung đông người để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.  

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

Tăng cường thực hiện Công văn số 229/UBND-VX ngày 09/3/2020 của 

UBND huyện. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện  

Tăng cường công tác phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền 

vận động đoàn viên, hội viên thực hiện việc tổ chức tiệc cưới, lễ cưới, việc tang 

không tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn huyện khẩn 

trương thực hiện các nội dung Công văn này; Đề nghị Ủy ban Mặt trận và các 

hội, đoàn thể huyện phối hợp thực hiện có hiệu quả./. 

   
Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c);           

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Lưu VT.  

 

 

 

 
Trương Đề 
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