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THÔNG BÁO 

Một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 
 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh, thành trên cả nước 

đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, 

thành phố Hà Nội... thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021, Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 

02/5/2021 của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông 

báo một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể 

như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các Công 

điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 

26/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các giải pháp khẩn cấp 

phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. 

2. Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán 

bar, vũ trường, massage, game online từ 12 giờ 00 phút, ngày 03/5/2021 cho đến 

khi có thông báo mới. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy; (để b/c)                                                                        
- CT và các PCT UBND tỉnh;  
- Các thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP Huế;  
- VP: CVP, các PCVP, các CV; 

- Lưu: VT, VH, GD.            

     KT. TRƯỞNG BAN 

      PHÓ TRƯỞNG BAN 

     

 

 

 

 
    PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

     Nguyễn Thanh Bình 
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