
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 10 năm 2021 
  

V/v thực hiện các biện pháp  

phòng, chống dịch COVID-19  

trên lĩnh vực Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao 

 

 

Kính gửi:  

  - UBND  các xã, phường; 

- Các cơ quan liên quan. 
 

Tiếp tục thực hiện Công văn số 6493/UBND-VX ngày 13/10/2021 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc tạm thời điều chỉnh một số biện pháp để kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1807/UBND-TH 

ngày 14/10/2021 của UBND thị xã về việc tạm thời điều chỉnh một số biện pháp 

để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Chủ tịch UBND thị 

xã yêu cầu: 

1. UBND các xã, phường 

Khẩn trương mời các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ  trên lĩnh vực Văn 

hóa-Thông tin- Thể thao để hướng dẫn cam kết thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19 đảm bảo: 

- Bố trí nơi dán mã QR code, nước sát khuẩn tay hoặc nơi rửa tay có xà 

phòng, người đo thân nhiệt cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ; yêu cầu khách 

phải quét mã QR Code và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định, nhất là yêu cầu 5K.  

- Chủ cơ sở/người quản lý và nhân viên phục vụ đã được tiêm ít nhất 01 

mũi vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng 

và phải đeo khẩu trang bắt buộc khi làm việc.  

- Xét nghiệm tầm soát định kỳ SARS-CoV-2 cho nhân viên của cơ sở 

theo quy định; tuyệt đối không bố trí người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-

19 (ho, sốt, đau họng, khó thở, mất vị giác, mất khứu giác…) làm việc tại cơ sở.  

- Đăng ký danh sách nhân viên phục vụ về bảo đảm thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch trước khi hoạt động. 

- Đăng ký công suất phục vụ khách trong 01 thời điểm theo quy định 

phòng, chống dịch Covid-19 (chỉ được phục vụ không quá 50% công suất). 

- Thời gian hoạt động không quá 21h hằng ngày. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 27/10/2021. 

2. Các cơ quan liên quan  

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra định kỳ, đột 

xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19 các cơ sở kinh doanh dịch vụ mà 

ngành mình quản lý. 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục phối hợp UBND các xã, 

phường hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực Văn hóa – Thông tin – 
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Thể thao tạo và dán mã QR Code và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 

- Có kế hoạch kiểm tra (định kỳ, đột xuất) và xử lý nghiêm các cơ sở kinh 

doanh trên lĩnh vực Văn hóa – Thông tin – Thể thao vi phạm công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 nhằm thực hiện đảm bảo quy định. 

Yêu cầu UBND các xã, phường, cơ quan liên quan khẩn trương thực 

hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 của Thị ủy; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 TX; 

- UBMTTQVN, các hội, đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trên địa bàn TX; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 

 


		2021-10-25T19:44:32+0700


		2021-10-25T19:55:55+0700


		2021-10-25T20:04:49+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-10-26T07:49:27+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
	2021-10-26T07:49:28+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
	2021-10-26T07:54:33+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




