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V/v tiếp tục triển khai tăng cường
các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn thị xã

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thị xã;
- Trung tâm Y tế;
- Công an thị xã;
- UBND các xã, phường.
Trong thời gian qua, UBND thị xã đã chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên
truyền, xử lý các trường hợp không đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID19 trên địa bàn, được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, khẩn trương triển
khai. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các quán cà
phê, giải khát, nhà hàng, quán ăn, nơi công cộng, khu vực các bãi biển,… chưa
nghiêm túc. Để tăng cường công tác phòng, chống trước diễn biến phức tạp của đại
dịch COVID-19, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND
các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Các quán cà phê, giải khát, nhà hàng, quán ăn, các điểm kinh doanh thức
ăn đường phố,… phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID19, nhất là thông điệp 5K. Trường hợp không thực hiện bảo đảm yêu cầu, giao các
cơ quan chức năng, UBND các xã, phường kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động và xử
lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2. Tạm dừng hoạt động tắm biển, thể thao, giải trí,… tại khu vực bãi biển
trên địa bàn thị xã Đông Hòa kể từ 0 giờ ngày 09/6/2021 cho đến khi có thông báo
mới.
- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Truyền thanh, UBND các xã, phường thông tin rộng rãi bằng nhiều hình thức để
Nhân dân và du khách biết, thực hiện.
- Giao UBND các xã, phường ven biển kiểm tra việc chấp hành quy định
tạm dừng hoạt động tắm biển, thể thao, giải trí,… tại khu vực bãi biển trên địa bàn
thị xã; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.
3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường nghiêm
túc triển khai thực hiện các văn bản của UBND thị xã đã chỉ đạo trong thời gian
qua về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, cụ thể như: Công văn
số 2257/UBND-TH ngày 04/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống
dịch COVID-19; Công văn số 2395/UBND-TH ngày 10/5/2021 về việc thực hiện
Công văn số 1935/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh Phú Yên; Công
văn số 3026/UBND-TH ngày 03/6/2021 về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp
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cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 3039/UBND-TH ngày
04/6/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt
động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã,…
4. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực
hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường phối hợp
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã;
- Thành viên BCĐ PC COVID-19 thị xã;
- Lưu: VT, Minh.
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