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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Thạch, ngày 12 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người
trên địa bàn phường Cẩm Thạch
Thực hiện Công văn số 908/UBND-VHTT ngày 12/3/2020 của UBND thành
phố Cẩm Phả “Về việc tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người trên địa bàn
thành phố Cẩm Phả”. UBND phường Cẩm Thạch có ý kiến chỉ đạo như sau;
1. Tạm dừng đón khách yjam quan tại các điểm du lịch, các di tích, cơ sở tín
ngưỡng, tôn giáo; hoạt động kinh doanh đón khách sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh
doanh Karaoke, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, cơ sở kinh doanh hoạt động thể
dục thể thao trên địa bàn (kể từ 12h00’ ngày 12/3/2020 đến 0h00’ ngày 27/3/2020).
2. Các nhà hàng, hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường hạn chế đón,
phục vụ các đoàn khách đông người sử dụng dịch vụ tại cơ sở.
3. Yêu cầu.
3.1. Các khu phố tuyên truyền đến các cơ sở trên địa bàn, phối hợp với các lực
lượng chức năng của phường, Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với
các trường hợp vi phạm. Tiếp tục phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
của phường tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các trường hợp ở nơi khác về địa
phương, đặc biệt những trưởng hợp trở về từ nước ngoài, báo cáo kịp thời cho Ban
chỉ đạo để có phương án phòng chống và có biện pháp xử lý.
Các đồng chí Trưởng khu phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung
nêu trên. Nếu xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý sẽ chịu trách nhiệm trước đồng chí
Chủ tịch UBND phường.
3.2. Bộ phận Văn hóa thông tin phường thông tin rộng rãi, kịp thời trên hệ
thống loa truyền thanh từ phường đến các khu phố; cơ sở kinh doanh dịch vụ văn
hóa; kinh doanh thể dục thể thao, các dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và nhân dân
trên địa bàn phường biết các nội dung nêu trên và đồng thuận thực hiện.
3.3. Giao Công an phường kiểm tra việc thực hiện các nội dung yêu cầu trên
của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, đồng thời phát hiện kịp thời các trường hợp vi
phạm pháp luật về an ninh thông tin và an ninh mạng, đăng, phát tán thông tin sai
lệch gây hoang mang trong dư luận để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân dân phường yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố Cẩm Phả (b/c);
- Đảng ủy - HĐND phường (b/c);
- UBMTTQ, các đoàn thể CTXH (P/h);
- BQLDT Đền, chùa cao Lâm (t/h);
- Công an phường (t/h);
- Các khu phố (t/h);
- Lưu: VP./.
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