ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN CẨM XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 586 /UBND

Cẩm Xuyên, ngày 13 tháng 7 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thực hiện một số biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid 19 trong tình
hình mới.

Kính gửi:
- Ban cán sự các Tổ dân phố;
- Ban công an thị;
- Các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể cấp thị; cán
bộ chỉ đạo các Tổ dân phố;
Thực hiện công văn số: 4420/UBND-VX1 ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình
hình mới. UBND thị trấn Cẩm Xuyên yêu cầu Ban cán sự các tổ dân phố; Các đồng
chí trưởng các ngành đoàn thể cấp thị; cán bộ chỉ đạo các Tổ dân phố theo chức năng
nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các nội dung sau (thời gian thực hiện từ 12h ngày
13/7/2021 cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo):
1. Cho hoạt động trở lại một số dịch vụ: cắt tóc, gội đầu, làm móng tay/chân,
hoạt động thể thao ngoài trời với số lượng không quá 20 người tham gia chơi.
Các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết,
khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê) được tiếp tục hoạt
động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch
như: đảm bảo vệ sinh môi trường thông thoáng, sạch sẽ; trang bị phòng hộ cho nhân
viên; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để kiểm tra, rửa tay, sát khuẩn và bảo đảm giãn
cách khi tiếp xúc; ghi chép đầy đủ thông tin của khách hàng (họ tên, địa chỉ, số điện
thoại) để phục vụ truy vết khi cần thiết. Chủ cơ sở kinh doanh, khách hàng không tuân
thủ, vi phạm các nội dung nêu trên sẽ bị đóng cửa, dừng hoạt động và xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật.
2. Không tổ chức các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự
kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa
cấp thiết; hạn chế tối đa số lượng người tham gia đám cưới, đám tang và yêu cầu tuân
thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Khuyến khích người dân chưa tổ chức đám
cưới, ăn hỏi, sinh nhật, mừng nhà mới…
Tiếp tục dừng hoạt động đối với các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục;
các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lây
nhiễm, bao gồm: khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ
trường, xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ/spa, phòng tập gym, yoga, bi-a; các điểm
cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng, quán/điểm ăn, uống vỉa
hè.

3. Đối với các cuộc họp, hội nghị, thực sự cần thiết phải tổ chức thì thực hiện
nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch, số lượng người tham dự không quá 30
người/phòng họp, lập danh sách, địa chỉ, số điện thoại tất cả đại biểu tham dự; người
có biểu hiện sốt, ho, cảm cúm… tuyệt đối không được tham dự; trong trường hợp thực
sự cần thiết phải tổ chức với số lượng trên 30 người thì phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp
trên.
4. Cơ sở sản xuất, công trường xây dựng tiếp tục hoạt động và phải duy trì thực
hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch, thường xuyên đánh giá nguy cơ
lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.
Nhận được công văn đề nghị Ban cán sự các tổ dân phố; ban Công an thị; Các
đồng chí trưởng các ngành đoàn thể cấp thị; cán bộ chỉ đạo các Tổ dân phố, triển khai
thực hiện kịp thời và hiệu quả nội dung trên.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị trường học;
- Cán bộ truyền thanh thị;
- BCĐ phòng chống COVID-19 thị;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Đức

