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#SoKyHieuVanBan
V/v Tạm dừng một số hoạt động

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
        - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố;

    - Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-
19, UBND thành phố Tam Kỳ có ý kiến như sau:

1. Tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết trên địa bàn thành phố, 
bao gồm: quán bar, quán pub, karaoke, game, rạp chiếu phim, massage, spa, thẩm 
mỹ viện; không gian sinh hoạt đêm Tam Thanh.

2. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. 
3. Thời gian áp dụng: Từ 12h00, ngày 03/5/2021 cho đến khi có văn bản 

mới.
4. Tổ chức thực hiện:
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố, Chủ tịch 

UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, 
giám sát và kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định 
tạm dừng nêu trên. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang, 
giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực 
hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định hiện hành. 

- Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội thành phố tăng cường theo dõi, 
kiểm tra các cơ sở tạm dừng hoạt động và các quán karaoke bắt đầu từ ngày 
03/5/2021, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định tạm dừng 
của thành phố.  

- UBND xã Tam Thanh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Thanh 
tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát các hoạt động tại khu vực biển; tăng 
cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân thực hiện đầy đủ các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời xử phạt theo thẩm quyền đối 
với trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Đối với hoạt động cấp căn cước công dân, đề nghị Công an thành phố thực 
hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 
Không tụ tập - Khai báo y tế, kích hoạt Bluezone).



UBND thành phố Tam Kỳ yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, hội, 
đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                       
- Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam (B/c);                 
- UBND tỉnh Quảng Nam (B/c);
- BCĐ cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (B/c);
- Sở Y tế tỉnh Quảng Nam:
- TTTV, HĐND, UBMTTQVN thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;                                     
- C.PVP, CV;
- Lưu: VT.  

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

#ChuKyLanhDao
 


		2021-05-03T08:57:46+0700
	Quảng Nam


		2021-05-03T08:59:45+0700
	Quảng Nam


		2021-05-03T08:59:55+0700
	Quảng Nam


		2021-05-03T08:59:55+0700
	Quảng Nam


		2021-05-03T08:59:56+0700
	Quảng Nam




