ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BỜ NGOONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bờ Ngoong, ngày 10 tháng 05 năm 2020

Số: 179/CV-UBND
V/v tiếp tục các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh covid -19

Kính gửi:
-

Mặt trận và các đoàn thể;
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
Trưởng thôn, các thôn làng;

Tình hình dịch bệnh Covid -19 ở trong nước đang diễn biến hết sức phức
tạp, nhất là các tỉnh thành phố, đơn vị: Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Ninh, Hà
Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Bệnh viện bệnh
nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện đa khoa Hà Nội. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Gia
Lai có 5 trường hợp f1 liên quan đến các ca bệnh ở Hải Dương, Đà Nẵng (4
trường hợp đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, 1 trường hợp đã có kết quả
xét nghiệm hai lần âm tính). Hơn nữa Gia Lai là tỉnh có đường biên giới với
Campuchia nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập bùng phát rất lớn nếu không chủ
động quyết liệt phòng, chống dịch bệnh.
Nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống ngăn chặn không để dịch
bệnh lây lan vào tỉnh, huyện, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân thực hiện
công điện số 11/CT - UBND ngày 05/05/ 2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc chấn chỉnh nâng cao hiệu quả thực hiện các công tác phòng,
chống dịch bệnh covid-19 và công văn số 512/UBND -KGVX ngày 7/5/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp
cấp bách để phòng, chống dịch covid-19. Ủy ban nhân dân xã Bờ Ngoong yêu
cầu các cơ quan, ban ngành, các trưởng thôn, làng thực hiện như sau:
1. Tạm dừng tất cả các hoạt động Văn hóa, Thể thao, lễ hội, các sự kiện tập
trung đông người. Tạm dừng hoạt động của dịch vụ chưa thiết yếu như karaoke,
các điểm cung cấp trò chơi điện tử, game online, các đại lý internet trên địa bàn
toàn xã từ ngày 8 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới.
2. Tạm dừng các hội nghị, hội thảo có tập trung đông người chưa cấp thiết
trừ trường hợp phải tổ chức để thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của
đơn vị, địa phương thì do người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp quyết
định tổ chức và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, dịch.

3. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát, các cơ
sở thể thao trong nhà được hoạt động nhưng phải cam kết thực hiện yêu cầu 5k
và đảm bảo các nguyên tắc phòng chống theo quy định của Bộ y tế. Nếu cơ sở
nào không thực hiện đúng theo các quy định sẽ buộc dừng hoạt động cho đến
khi có thông báo.
4. Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử xã có trách
nhiệm đăng tải kịp thời các thông tin liên quyến đến việc phòng, tránh dịch
bệnh Covid -19.
Nhận được công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các
trưởng thôn, làng nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
-

-
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