UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ BỜ NGOONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/UBND-VX

Bờ Ngoong, ngày 03 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các ban ngành đoàn thể;
- Ban nhân dân các thôn làng.
Thực hiện nội dung văn bản số 218/SVHTTDL – QLVH ngày 02/02/2021
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai về việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày
01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; văn bản số 141/STTTT-BCVT ngày
02/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc tạm thời đóng cửa các
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý Internet trên địa bàn tỉnh
Gia Lai; văn bản số 180/UBND-VX ngày 02/02/2021 của UBND huyện Chư Sê
V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trước tình hình diễn biến
dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay, UBND xã Bờ Ngoong đề nghị các đơn
vị liên quan và ban nhân dân các thôn làng triển khai thực hiện một số nội dung
sau:
- Tăng cường tuyên truyền nội dung Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày
01/02/2021. Quy định các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết, trong đó có
các điểm trò chơi điện tử công cộng (online, offline),đại lý Internet, bao gồm:
các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định tại khoản 11
Điều 3 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý,
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (đã được sửa đổi bổ
sung tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày
15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet
và thông tin trên mạng) tạm thời đóng cửa từ ngày 02/02/2021 cho đến khi có
thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho hoạt động trở lại để các cơ sở kinh doanh,
người dân biết, thực hiện.
- Thông báo, tuyên truyền và vận động chủ sở hữu các điểm cung cấp dịch
vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý Internet thực hiện tốt quy định tạm thời đóng
cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết.
- Thông báo rộng rãi đến đến toàn dân tạm dừng các hoạt động tổ chức lễ
hội, hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke, các hoạt động văn hóa tập trung đông
người đến khi có thông báo mới.
- Công chức phụ trách đài truyền thanh xã tiếp và phát sóng đầy đủ các
chương trình về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của Đài trung ương,
Đài tỉnh và Đài huyện. Tăng cường các bản tin về phòng chống Covid và diễn biến
về tình hình dịch bệnh Covid tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã;
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Trang thông tin điện tử;Treo pano, băng rôn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trung tâm hành chính xã, Trạm y tế xã và các cổng làng văn hóa.
Nhận được văn bản này yêu cầu các Ban ngành đoàn thể và ban nhân dân
các thôn làng nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng Ủy; TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Ban nhân dân các thôn làng;
- Lưu: VT-VP.
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