
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       năm 2021 

V/v việc tiếp tục thực hiện 

một số biện pháp khẩn cấp 

phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn thị xã 

 

  

 Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- Trưởng Công an thị xã; 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; 

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 
 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3103/UBND-

VX ngày 31/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; để chủ động ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 

xâm nhập vào địa bàn, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp 

khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 sau đây: 

1. Tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống vỉa hè (chỉ cho bán hàng mang 

về) và các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng kể từ 

0h00 ngày 01/6/2021 đến khi có chỉ đạo mới của UBND thị xã. 

2. Các địa phương trong thị xã tuyên truyền vận động người dân hạn chế tắm 

biển và các hoạt động tập trung đông người trên bãi biển.  

3. Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà (nhà hàng, quán ăn, quán 

cafe, giải khát,…) tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thị xã về việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (gồm: Chỉ được nhận khách không 

quá 50% số bàn hiện có; thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn; các bàn phải bố trí 

giữ khoảng cách tối thiểu là 02 mét, người ngồi cùng bàn giữ khoảng cách tối 

thiểu là 01 mét hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung; 

thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và quét mã QR Code hoặc đăng ký thông tin 

đối với khách hàng; không được tổ chức hát karaoke, nhạc sống tại quán; nhân 

viên phục vụ phải thực hiện 100% việc đeo khẩu trang khi làm việc). Trường hợp 

không đáp ứng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, 

yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

4. Giao Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khẩn cấp nêu trên; xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

quy định; địa phương nào để xảy ra dịch bệnh lây lan từ các hoạt động đã tạm 
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dừng hoặc do không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.  

5. Giao Công an thị xã chỉ đạo công an các xã, phường hỗ trợ lực lượng cho 

các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý. 

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

phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam thị xã ; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- TV Ban Chỉ đạo PCD thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Hữu Thảo 

 

 

 

 

 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-05-31T18:11:02+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Văn Lý<lynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-05-31T18:09:23+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trần Đinh<dinht@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-05-31T18:20:04+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-05-31T20:05:45+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-05-31T20:05:49+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-05-31T20:05:50+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-05-31T20:07:52+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




