
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CƯ KUIN 
 

Số:          /UBND-VP 
V/v hạn chế các hoạt động tập 

trung đông người để phòng, chống 

dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Cư Kuin, ngày  29  tháng  4  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành; 

- Các Hội, đoàn thể của huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 3659/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc hạn chế các hoạt động lễ hội và sự kiện tập trung 

đông người để phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

các phòng, ban, ngành, các Hội, đoàn thể của huyện, Ủy ban nhân dân các xã: 

1. Tiếp tục chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn 

số 3576/UBND-KGVX ngày 28/4/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30/4 và 01/5; Công văn số 3659/UBND-

KGVX ngày 29/4/2021 về việc hạn chế các hoạt động lễ hội và sự kiện tập trung 

đông người để phòng, chống dịch COVID-19 và của UBND huyện tại Công văn 

số 1059/UBND-VP ngày 28/4/2021. 

 2. Rà soát việc tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động do đơn vị mình 

chủ trì mà đã có kế hoạch thực hiện trong và sau thời gian Lễ 30/4 và 01/5 để chủ 

động trong dừng/dời việc tổ chức. Trường hợp vẫn thực hiện theo kế hoạch thì 

chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định và chỉ 

đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh (kiểm soát đối tượng khách mời, đảm bảo yêu cầu 

5K…). 

 3. Chủ động rà soát, chỉ đạo hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông 

người không cần thiết trong phạm vi quản lý; trường hợp tổ chức, yêu cầu phải 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và chịu trách nhiệm trước 

Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đơn vị 

mình. 

 4. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không chủ 

quan, lơ là, tích cực nêu gương thực hiện và vận động gia đình, người thân chấp 

hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch (đặc biệt là trong thời gian nghỉ Lễ 

30/4 và 01/5). 

 5. Thực hiện chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi 

phạm công tác phòng, chống dịch bệnh.  
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 Nhận được Công văn này các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

-Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Tấn Huy 
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