UBND TỈNH GIA LAI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2409 /VP-KGVX

Gia Lai, ngày 09 tháng 06 năm 2021

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

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Theo phản ánh của một số báo, đài, trong đêm 07/6/2021 tại một số quán
cà phê, giải khát trên địa bàn tỉnh đã có hiện tượng tập trung đông người để xem
truyền hình trực tiếp trận đấu của Đội tuyển bóng đá Việt Nam, đây là hành vi vi
phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong tình hình hiện nay
dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ rất cao dịch có thể lây lan nếu
không thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng, chống.
Theo lịch thi đấu bóng đá, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày
15/6/2021 sẽ diễn ra 2 trận đấu của Đội tuyến Việt Nam trong vòng loại World
Cup 2022 và từ ngày 12/6/2021 đến 12/7/2021 sẽ diễn ra vòng chung kết giải bóng
đá EURO 2021. Để chủ động phòng, chống dịch Covid -19 hiệu quả, UBND tỉnh
yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay
một số nội dung sau:
1. 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, các trận đấu
vòng chung kết giải bóng đá EURO 2021 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. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý, xử phạt nghiêm các
trường hợp vi phạm.
4. Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai tiếp tục cử phóng viên tăng cường
ghi hình phản ánh về việc tập trung đông người, vi phạm nguyên tắc phòng, chống
dịch Covid-19, cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp để
xem xét xử lý (nếu có).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của UBND tỉnh để các sở, ban,
ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị tổ chức thực
hiện./.
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