
 

 

 

UBND TỈNH  LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-VP 

V/v không tụ tập xem bóng đá 

trong phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch COVID-19; 

Công văn số 1526/UBND-VP ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

thực hiện Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo 

thực hiện các 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 và các trận 

thi đấu khác; đặc biệt không được tiếp xúc giữa những người đang 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. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nôị dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Công đoàn Ngành;  

- CBCCVC Văn phòng Sở Y tế;  

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT.  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Từ  
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