
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:          /UBND-KGVX 
V/v thực hiện các biện pháp  

phòng, chống dịch COVID-19  

trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày     tháng    năm           . 

 

 

 

Kính gửi:  

  

 

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 1831/SYT-NVYD ngày 05 tháng 5 

năm 2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh như sau:  

1. Không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết (các lễ hội, chợ đêm, đám cưới, đám tiệc...); trường hợp tổ chức phải có ý kiến 

của chính quyền địa phương và đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác 

phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế1, đặc biệt tuân thủ yêu 

cầu 5K của Bộ Y tế (chú trọng việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế…). 

 2. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực sự thiết 

yếu, có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 như: karaoke,vũ trường, bar, pub, 

massage, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu; các cơ sở du lịch, tham 

quan; sân vận động; các điểm truy cập internet và cung cấp trò chơi điện tử công 

cộng; rạp chiếu phim; khu vui chơi, giải trí; các địa điểm tập luyện thể dụng, thể 

thao theo hình thức tập trung đông người (Gym, Yoga, Bóng đá, Tennis, Cầu 

lông...); nhà hàng tiệc cưới… trên địa bàn tỉnh kể từ 00h00 ngày 06 tháng 5 năm 

2021 đến khi có thông báo tiếp theo. 

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không tập trung đông 

người, khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê kinh doanh theo 

phương thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà hoặc mua đem về.  

3. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh tay với 

dung dịch sát khuẩn tay nhanh hoặc xà phòng… tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn, 

đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, các địa 

điểm công cộng tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, 

                                           
1 Văn bản số 1769/SYT-NVYD ngày 30/4/2021 về việc hướng dẫn tạm thời phòng chống dịch tại các sự kiện tập 

trung đông người. 



 

các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ 

sở thờ tự của tôn giáo… 

Các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương và nghiêm 

túc triển khai thực hiện các biện pháp trên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn; 

thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTPVHCC, KGVXPTDL. 

 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Lê Ngọc Tuấn  
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