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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày          tháng  5  năm 2021 
V/v đề nghị ban hành 

Công văn chỉ đạo về các 

biện pháp PC Covid-19  

 

      

   Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

 

Ngày 02/5/2021, Bộ Y tế có Công điện số 583/CĐ-BYT gửi UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch covid-19; trong đó đề nghị: Tùy tình hình thực tế tại địa phương, 

UBND các tỉnh, TP cho ngừng các hoạt động, dịch vụ không cần thiết. 

Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đề 

nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo:   

1. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (các lễ 

hội, chợ đêm, ...); đặc biệt là tại TP Buôn Ma Thuột; thực hiện nghiêm các biện 

pháp dự phòng theo đúng quy định, phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi 

công cộng. 

2. Dừng các hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, game; đây là nơi 

có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19 và rất khó kiểm soát khách ra vào. 

3. Đối với các sự kiện tập trung đông người: Sinh hoạt tôn giáo, đám cưới, 

đám ma, hội họp,…không được tập trung quá 30 người và phải đảm bảo các biện 

pháp phòng dịch: giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,…theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Đối với những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đã hoàn thành cách 

ly tập trung tại các tỉnh về địa phương: Ban chỉ đạo chống dịch các xã phường, thị 

trấn phải có quyết định cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và có sự giám sát của 

Ban chỉ đạo chống dịch các cấp. 

5. Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K 

(khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế) theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19. 

6. Giao trách nhiệm các ngành, địa phương tăng cường việc kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng 

chống dịch Covid-19; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh quan tâm, sớm có văn bản chỉ đạo nhằm đảm 

bảo phòng, chống Covid-19 đạt hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Tổ chức TMTH & CMNV; 

- Trung tâm KSBT, SYT; 

- Lưu: VT, NVYD (Thanh file mềm). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nay Phi La 
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