
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số:             /UBND-KT5 

V/v không tụ tập xem bóng đá, thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2021   

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

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 (sao gửi kèm theo);  

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

phương trong cả nước, đã ghi nhận nhiều ca bệnh trong các khu cách ly và trong 

cộng đồng; nguy cơ dịch bùng phát trở lại và lây lan trên địa bàn tỉnh là rất cao 

nếu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các 

hướng dẫn phòng chống dịch. Trong tháng 6, diễn ra nhiều sự kiện thể thao 

được nhiều người dân quan tâm như: Vòng loại World Cup 2022 (có các trận 

đấu của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam thi đấu), Euro 2021, Copa 

America 2021… Để chủ động và quyết liệt phòng chống dịch COVID-19; 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch 

UBND cấp huyện, khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; không tụ tập đông người, không tổ 

chức xem bóng đá đông người, đặc biệt quán triệt việc không được tiếp xúc giữa 

những người đang được cách ly trong các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, 

nơi lưu trú, những người đang trong các khu vực phong tỏa, bệnh nhân và người 

chăm sóc trong các cơ sở khám, chữa bệnh, … để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo 

và các nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh.  
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2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các 

huyện, thành phố 

Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ để người dân thực hiện nghiêm biện pháp 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 đặc biệt là biện pháp 5K (Khẩu trang - Khử 

khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). 

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, 

thành phố 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, xử phạt các 

trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đặc biệt tại các 

cơ sở cách ly, các cơ sở khám, chữa bệnh, các khu vực trong vùng phong tỏa và tại 

cộng đồng,…  xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh,               

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND cấp 

huyện triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- CVNCTH; 

- Lưu: VT, VX1, KT5.                                                                                                            

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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