
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN MAI SƠN 

 

Số:          /UBND-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mai Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2021 

V/v hạn chế tập trung đông người 

trong thời điểm dịch COVID-19 
diễn biến phức tạp 

 

KHẨN 

 

Kính gửi:  
- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Trong thời gian gần đây số người đi làm ăn xa tại các tỉnh, thành phố, đặc 
biệt là các vùng có dịch trở về địa phương rất nhiều, các đối tượng này có nguy 
cơ tiềm ẩn mầm dịch Covid-19 rất cao. Để chủ động ứng phó với tình hình dịch 

bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 
Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 
nghiêm một số nội dung cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả 
các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đặc biệt là thực hiện nghiêm quy 

định 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y 
tế" trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện linh 
hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 
trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, chấp hành và 

thực hiện nghiêm các giải pháp, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và 
kỷ luật, kỷ cương hành chính; Không tổ chức vui chơi, ăn uống, tụ tập đông 
người tại nhà, nhà hàng, quán ăn, khu du lịch, điểm du lịch...; Thực hiện 

nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức đám cưới, 
đám hiếu, hỷ… 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải 

gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân thuộc quyền quản lý vi 
phạm nội dung trên. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 
xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Lại Như Long 
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