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CÔNG ĐIỆN 

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM điện: 

 

- Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để tập trung triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND 

ngày 28/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy, yêu 

cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện tốt các nội dung sau đây: 

Huy động cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp xã tích cực tuyên 

truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận, chung tay thực hiện 

các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội, không đi ra ngoài nếu không có công việc 

thật sự cần thiết, nhất là những người cao tuổi nhằm phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viên, nơi công cộng; tạm dừng hoạt động các câu lạc bộ: Bóng bàn, cầu 

lông, tennis, bida (billiards), bóng đá (kể cả bóng đá mini), bóng chuyền, hồ bơi, 

sân golf, các bãi tắm công cộng và các hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán ăn, 

quán rượu bia, cà phê, giải khát (chủ các cơ sở này được phép bán hàng cho 

khách mang về hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp tại nhà)… theo đúng 

tinh thần Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/3/2020; Quyết định số 

861/QĐ-UBND ngày 27/3/2020; Quyết định số 864 và Quyết định số 865/QĐ-

UBND ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh. Địa phương nào thiếu kiên quyết xử lý, 

để xảy ra tụ tập đông người thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi 

đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khẩn 

trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Thành viên BCĐ cấp tỉnh; 

- Báo Quảng Nam; 

- Đài PTTH Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KGVX (Hậu). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
Trần Văn Tân 



 


		2020-03-29T11:39:08+0700
	Việt Nam
	Trần Văn Tân<tantv@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-03-29T11:39:18+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam<ubnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




