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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           Cư Kuin, ngày 07 tháng 6 năm 2021 

Không tụ tập xem bóng đá nhằm 

 phòng, chống dịch COVID-19 

                                      Kính gửi: 
 

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã. 

 

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa 

phương, trong đó đã ghi nhận những ca bệnh trong các khu cách ly và trong 

cộng đồng. Do đó, nguy cơ rất cao dịch có thể tiếp tục lây lan, nếu không thực 

hiện nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch. Hiện nay, vòng loại World Cup 

2022 đang diễn ra, theo lịch thi đấu trong tối ngày 07/6/2021 và trong khoảng 

thời gian đến ngày 15/6/2021 sẽ diễn ra các trận đấu của tuyển Việt Nam.  

Thực hiện Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế về 

việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch COVID-19; 

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Cư Kuin yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, UBND các xã, các tổ chức và nhân 

dân trên địa bàn tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu 

cầu của Trung ương, tỉnh và của huyện. Chấp hành nghiêm túc Công điện số 

838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá 

trong phòng, chống dịch COVID-19 (kèm theo). 

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

chấp hành của nhân dân thuộc địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp cố 

tình vi phạm; báo cáo kết quả về UBND huyện. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương 

triển khai thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Võ Tấn Huy 
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