
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 thực hiện nghiêm các biện 
pháp đảm bảo an toàn phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tại 
các bãi tắm biển công cộng

    Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, 
Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, 
Núi Thành

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bãi tắm biển 
công cộng trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu mọi người dân đi tắm biển tại các bãi tắm biển công cộng trên địa 
bàn các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng 
Bình, Núi Thành thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, cụ thể:

a) Đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển.
b) Giữ khoảng cách ít nhất 2m với người khác.
c) Không tụ tập quá 30 người tại cùng một khu vực.
d) Không khạc, nhổ, xả rác, vứt khẩu trang bừa bãi, không đúng với quy định.
e) Không bán hàng rong trên bãi biển.
f) Cấm tụ tập ăn uống trên bãi biển.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy 

Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo 
Ban Quản lý bãi biển và UBND các xã, phường ven biển đảm bảo công tác giữ gìn 
vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại bãi tắm biển; thông tin, truyên truyền bằng 
nhiều hình thức để mọi người thực hiện đầy đủ các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 nêu trên. Mặt khác, tăng cường bố trí lực lượng cứu hộ ở 
các bãi biển; cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm mọi người đến những khu vực nguy 
hiểm trên biển (vùng nước xoáy, dòng chảy xa bờ, mực nước biển sâu…); thường 
xuyên đôn đốc, nhắc nhở, xử phạt nghiêm theo thẩm quyền đối với trường hợp vi 
phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, an ninh trật tự tại bãi biển./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Y tế;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

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

[daky]
 Trần Văn Tân
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