
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2021
V/v tăng cường công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 trước, 
trong và sau dịp nghỉ Lễ Quốc 
khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh

    Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Hiện nay, dịch bệnh ở nhiều địa phương trong cả nước vẫn đang diễn biến 
hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát rất lớn, nhất là thời điểm nghỉ Lễ 
Quốc khánh 2/9 sắp đến; để hạn chế dịch bệnh Covid-19 xâm nhập, lây lan trong 
cộng đồng và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, 
trong và sau dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu 
các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 các huyện, thị xã, thành phố:

1. Nêu cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là, chủ quan trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là các chốt kiểm soát người và phương 
tiện vào tỉnh trong dịp trước, trong và sau Lễ Quốc khánh 2/9. Nghiêm túc thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng các văn bản chỉ 
đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân 
dân không tổ chức gặp mặt, liên hoan trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; không 
tập trung quá 30 người nơi công cộng (ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh 
viện); tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, cổ động trực 
quan kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 
Nước Cộng hòa hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp, đảm bảo yêu cầu 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, 
du lịch (dưới bất cứ hình thức nào) trong dịp Lễ 2/9.

4. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán 
nhậu, quán cafe, giải khát...): giãn cách tối thiểu 2m giữa các bàn, mỗi bàn 
không quá 4 người, khuyến khích bán hàng mang về trong 04 ngày nghỉ Lễ 
Quốc khánh 2/9.

5. Riêng đối với các khu vực, địa phương đang phong tỏa, giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị số 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định 
hiện hành.



6. Sau Lễ Quốc khánh 2/9, giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh có kế hoạch tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu 
nhiên tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao như: cơ sở y tế, khu công 
nghiệp, chợ, siêu thị, nhà ga tàu lửa, bến tàu, nơi tụ tập đông người... để kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND/BCĐ  
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển 
khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy; 
- Báo QNam, Đài PTTH QNam,
Cổng TTTT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
 

Lê Trí Thanh
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