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Song An, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v khiển khai thực hiện chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ về phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, trường học;
- Các cơ sở tôn giáo.
- Các cơ sở kinh doanh, giải trí, dịch vụ;
- Trưởng các thôn, làng.

Căn cứ văn bản số 332/UBND-VP ngày 25/3/2020 về việc thực hiện chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Để tập trung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân
dân xã đề nghị cán bộ, công chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở
tôn giáo và Trưởng các thôn, làng thực hiện các nội dung sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thay đổi
mạnh mẽ các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng, chống
dịch hiện nay: Tăng cường giao dịch trực tuyến, hạn chế tập trung đông người, đeo
khẩu trang tại các nơi công cộng, trên các phương tiện công cộng; khuyến cáo
người dân ít ra nơi công cộng; hạn chế tối đa việc tập trung đông trên 50 người tại
các đám cưới, đám tang.
2. Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: karaoke, mát xa, cơ
sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca
nhạc, sân vận động, sân bóng đá, hồ bơi, các điểm trò chơi điện tử (online, offline),
phòng tập gym, yoga, các điểm, câu lạc bộ bi da, các điểm di tích lịch sử - văn hóa,
danh lam thắng cảnh... từ ngày 25/3/2020 cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới.
3. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và thờ tự không tổ chức các nghi lễ tập
trung đông người để phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 trong giáo dân và
cộng đồng.
4. Sử dụng các nguồn tin chính thống từ Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Gia Lai để
tuyên truyền tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội nhằm
tạo hiệu ứng tích cực trong nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ, trách hoang mang hoặc
chủ quan; không đưa tin hoặc chia sẻ, bình luận có nội dung kỳ thị, xa lánh đối với
những người không may bị nhiễm dịch bệnh Covid-19 hoặc những người di
chuyển từ vùng dịch về tỉnh Gia Lai; có tinh thần phản biện những phát ngôn, hành
động của cá nhân, tổ chức mang màu sắc kỳ thị hoặc có thể kéo theo làn sóng kỳ
thị trong cộng đồng để người dân biết, thực hiện; tuyên truyền, vận động người dân
tự giác tham gia khai báo y tế toàn dân.

5. Tập trung sức lực, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải
quyết công việc kịp thời, không để chậm trễ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống
dịch Covid-19.
Ủy ban nhân dân xã đề nghị cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị, các cơ
sở tôn giáo quan tâm thực hiện; Trưởng các thôn, làng triển khai tuyên truyền cho
nhân dân được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng uỷ xã;
- TT HĐND xã;
- UB MT TQVN và các đoàn thể xã;
- Chi bộ các thôn, làng;
- Lưu: VP.

Ký bởi: Ủy ban nhân dân xã Song
An
Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
Cơ quan: Thị xã An Khê, Tỉnh Gia
Lai
Ngày ký: 26.03.2020 07:53:40
+07:00

