
s5 :5O9Z41gND-KGVX

V/v tri6n khai C6ng diQn s5 838/CD-BYT
ngity 0716.2021 criaBO Yt6

Khdnh Hda, ngdyJ) thdns 6 ndm 2021

Kinh grii:

KI{AN
- Cdc s6, ban, ngdnh, clodn thO;

- C6ng an tinh;
- B0 Chi huy Qudn sy tinh;
- B0 Chi huy BQ dQi Bi0n phdng tinh;
- Uy ban nhan d0n c6c huyQn, thi x5, thdnh pht5.

Thgc hiQn COng diQn sO SE8/CO-BYT ngay 07/6/2021cta BQ Y t6 vO viQc

kh6ng tU tflp xem b6ng d6 trong phdng, chtSng dich Covid-lg, Uy ban nhen dan tinh
, ,. .l ,

co y Kren nnu sau:

1. YOu cdu c6c s&, ban, ngdnh, doan th6; COng an tinh, B0 Chi huy QuAn sg

tinh, BO Chi huy BO dQi Bi€n phdng tinh, Uy ban nh6n ddn c6c huyQn, thi x6, thanh

ph6, c6c co quan, clcrn v[ liOn quan, trong ph?m vi linh vgc php tr6ch:

- YOu cAu c6n bQ, c6ng chfc, vi6n chric, ngudi lao clQng vd Nh6n ddn thUc

hiQn nghiOm viQc kh6ng tU tflp <l6ng ngudi, kh6ng t0 chric xem b6ng tl6 clOng ngudi
eOi vOi c6c trfn thi ttdu cua itQi tuy6n ViQt Nam vd c6c trfin d6u kh6c tpi vOng 1o4i.

- Qu6n triQt viQc kh6ng dugc tiiip xric gita nhirng ngudi dang dugc c6ch ly
trong c5c khu c6ch ly tQp trung, c6ch ly tpi nhd, noi luu trf, bQnh nhan, ngudi chdm

s6c trong c6c co sd kh6m benh, chfla benh,.."d6 tranh nguy co b! l6y nhi6m ch6o

Covid- 19.

- T[ng cucmg ki€m tra, gi6m s6t vi6c thgc hiQn c6c biQn ph6p phdng, chiing
dich Covid-l9 t4i c5c co sd c6ch ly, ctrc co s0 kh6m benh, chfra benh vd tai cQng

dting,. . .; xri lf nghiOm c6c trudrng hqp vi phpm.

2. S0 Th6ng tin vi TruyAn th6ng chtr tri, phOi trqtp vdi c6c co quan b6o chi
cira tinh ti6p tqc tuy6n truy6n m?nh mC <16 ngudi d0n thgc hiQn nghiOm biQn phSp

5K trong phdng ch6ng dich Covid-lg.
(Dinh kdm C6ng cli€n sii 838/CD-BYT ngdy 07/6/202 t cila BQ Y ft).

ui nax xuAN oAN
TiNH TnANIT HoA

Noi nhQn:
- Nhu tr6n (VBDT);
- Thuong tryc Tinh try (b6o c6o);
- Chi tichUBND tinh (b6o c6o);
- Ddi PTTH, 86o KI6nh Hda;
- Cdng TTDT tinh;
- LDVPUBND tinh (anh Huy - PVP);
- C6c CVNCTH;
- Luu: VT, NN, Nrr.,,

CQNG HOA xA ugr cHU NGHIA wEr NAM
DQc lfp - Tq do - Hpnh phtic
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BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /CĐ-BYT  

 

Hà Nội, ngày        tháng  6  năm 2021 

CÔNG ĐIỆN 

 V/v không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19 

 

BỘ Y TẾ ĐIỆN: 

Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

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. Theo lịch thi đấu của Đội tuyển bóng 

đá Việt Nam, trong tối ngày 07/6/2021 và trong khoảng thời gian đến ngày 

15/6/2021 sẽ diễn ra các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam trong vòng loại 

World Cup 2022. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19; Bộ Y tế                       

(Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) 

điện Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương 

chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện ngay một số nội dung sau:  

1. Yêu cầu thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem 

bóng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các trận thi 

đấu khác; 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 bị lây nhiễm chéo COVID-19 có thể xảy ra.  

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

5 K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) 

trong phòng chống dịch COVID-19. 

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19 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. 

Bộ Y tế trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Các thành viên BCĐQGPCD COVID-19;  

- Vụ TT TĐKT; 

- SYT, TT KSBT tỉnh/thành phố (để t/h); 

- Lưu: VT, DP. 

                    KT. BỘ TRƯỞNG 

                    THỨ TRƯỞNG 
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                     Đỗ Xuân Tuyên 
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