
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐÔN PHONG 

Số:         /UBND-VX 
Về việc thực hiện một số nội 

dung cấp bách trong phòng 

chống dịch bệnh Covid - 19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đôn Phong, ngày           tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: - Các ban, ngành đoàn thể xã, 03 trường học, Trạm y tế; 

                 - Các ông, bà trưởng thôn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống 

Covid -19. UBND xã Đôn Phong yêu cầu các ông, bà trưởng thôn, các ông bà 

thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 một số nội dung sau: 

- Thực hiện tốt nội dung Công văn số 09/UBND-VX ngày 31/01/2021 của 

UBND xã về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống Covid -19. 

- Tạm dừng tổ chức Hội xuân và đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng 

xuân tân Sửu, năm 2021. 

- Tạm dừng các dịch vụ giải trí Karaoke đối với 02 cơ sở trên địa bàn thôn 

Nà Đán và thôn Bản Đán. 

- Đối với việc cưới, việc tang vận động nhân dân không tập trung đông 

người, chỉ nên tổ chức trong phạm vi nhỏ gắn với các biện pháp an toàn phòng 

chống dịch Covid-19. 

- Khuyến cáo nhân dân hạn chế di chuyển đến các huyện lân cận nếu không 

thật sự cần thiết, đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung 

dịch sát khuẩn. 

- Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, không tụ tập đông người. 

Khai báo y tế khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và các trường hợp đi từ địa phương 

khác hoặc từ vùng dịch về địa phường. 

Với nội dung trên, đề nghị các thành phần liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTTTT huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TTHĐND xã; 

- UBMTTQ xã; 

- Các ban, ngành đoàn thể xã; 

- Trạm y tế xã; 

- 03 trường học; 

* Gửi bản giấy: 

- 10 trưởng thôn; 

- Lưu UBND, VHTT 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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