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QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù
trong thời gian có dịch;

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm 
sức khỏe và an toàn của nhân dân, xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và 
UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, cụ thể như sau:
1. Các hoạt động tạm dừng:
- Bida (Billiards), bóng đá (kể cả bóng đá mini), bơi lội, phòng tập thể hình 

(Gym), thể dục thẩm mỹ (Aerobic), yoga;
- Quán bar, quán pub, karaoke, massage, spa, thẩm mỹ viện, internet, game, 

rạp chiếu phim; 
- Các cơ sở kinh doanh: nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, trà sữa, 

giải khát (các cơ sở này chỉ được phép bán cho khách hàng mang đi hoặc sử 
dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp);

- Sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; tôn giáo; hoạt động vui chơi, giải trí tại 
quảng trường, công viên, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, các câu lạc bộ thể dục, 
thể thao;

- Hoạt động Múa Lân - Sư - Rồng.
2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn địa bàn thành phố Tam Kỳ.
3. Thời gian áp dụng: 07 ngày, bắt đầu từ lúc 00 giờ ngày 02/9/2021.



Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố, Chủ tịch 

UBND các xã, phường:
+ Nêu cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là, chủ quan trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là các chốt kiểm soát người và phương 
tiện vào thành phố trong dịp trước, trong và sau Lễ Quốc khánh 2/9. Nghiêm túc 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng các văn bản 
chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố.

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý, tham 
mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định tạm dừng nêu 
trên.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, phường xây dựng lịch 
trực Lễ Quốc khánh 2/9 kết hợp lịch trực phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời 
báo cáo các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch để chỉ đạo kịp thời. 
Quản lý chặt chẽ các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân
dân không tổ chức gặp mặt, liên hoan trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; không  
tập trung xem các trận thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại vòng loại 
World Cup 2022 và các trận thi đấu bóng đá khác; không đi đến các địa phương 
đang có dịch bệnh; không tập trung quá 30 người nơi công cộng (ngoài phạm vi 
công sở, trường học, bệnh viện); thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – 
Truyền thông thành phố, UBND các xã, phường tuyên truyền kịp thời, đầy đủ nội 
dung Quyết định này đến nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Thủ trưởng các 
phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, 
UBMTTQVN thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- C,PVP, CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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