
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

V/v thực hiện khai báo y tế 

phòng, chống dịch Covid-19 

cho cán bộ tham dự Lễ đón 

nhận danh hiệu “Anh hùng Lao 

động” thời kỳ đổi mới 

 

  

 Kính gửi:  

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/TBPV ngày 12/01/2021 của Tiểu ban phục vụ 

tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới và phát 

động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn 

đô thị loại III giai đoạn 2021-2025; để đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 theo qui định, UBND thị xã Hoài Nhơn đề nghị Thủ trưởng các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường thực hiện nghiêm túc 

các nội dung sau: 

1. Người tham gia dự Lễ phải thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế địa 

phương (theo mẫu), hoàn thành trước ngày 02/02/2021. Trung tâm Y tế thị xã 

hướng dẫn các Trạm Y tế rà soát các trường hợp có yếu tố nguy cơ liên quan đến 

dịch Covid-19 đề nghị không tham dự Lễ và báo cáo Tiểu ban phục vụ tổ chức Lễ. 

2. Các trường hợp trước ngày 05/02/2021 khoảng 3 ngày, nếu có các dấu 

hiệu ho, sốt, bệnh đường hô hấp không được tham dự Lễ, đơn vị có trách nhiệm 

thay thế, bổ sung người tham dự cho đủ số lượng đã được phân công. 

3. Tất cả những người tham dự Lễ (kể cả người dân đi xem bắn pháo hoa) 

đều phải thực hiện nghiêm túc việc mang khẩu trang. 

4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc 

đề nghị báo cáo cho UBND thị xã (qua Phòng Y tế) để chỉ đạo kịp thời. 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, 

phường phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

  - Lưu: VT.  

 

 

 
 

 

Nguyễn Chí Công 
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