
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-TH Phước Long, ngày       tháng       năm 2021 
 

 

 
 

 

    Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 3511/TTCH ngày 15/10/2021 của Trung tâm chỉ 

huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Phước về việc tạm dừng trực chỉ huy 

tại Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, huyện, xã; Công 

văn số 3513/UBND-KT ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc 

quy định tạm thời các hoạt động kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; Công văn số 3526/UBND-KT ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc điều chỉnh, bổ sung Công văn số 3513/UBND-KT ngày 

15/10/2021 của UBND tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Hiện nay, tỷ lệ bao phủ vắc xin của thị xã còn thấp và theo hướng dẫn 

phân loại đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế, UBND tỉnh xác định tất cả đơn vị 

hành chính cấp xã của thị xã Phước Long đang ở mức nguy cơ trung bình (màu 

Vàng). Vì vậy, yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, 

phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực ngành phụ trách triển 

khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về quy định tạm 

thời các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 kể từ 00 giờ ngày 16/10/2021 cho đến khi có thông báo mới, 

cụ thể: 

- Thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 1, Công văn số 

3513/UBND-KT ngày 15/10/2021. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao tiếp 

tục tạm dừng hoạt động, gồm: Karaoke; quán bar; vũ trường; mát xa - xông hơi; 

cơ sở bấm huyệt; cơ sở làm đẹp (spa), phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu; cơ sở 

cắt tóc, uốn tóc, gội đầu trong phòng kín máy lạnh; rạp chiếu phim; đại lý 

internet; điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; phòng trà ca nhạc; 

câu lạc bộ hát với nhau; các cơ sở luyện tập gym, bida, yoga; điểm vui chơi giải 

trí cho trẻ em (Theo chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 3526/UBND-KT 

ngày 15/10/2021). 

2. Tạm dừng trực Trung tâm chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 cấp thị 

xã, xã/phường theo chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh tỉnh 

tại Công văn số 3511/TTCH ngày 15/10/2021.  

V/v triển khai thực hiện các 

văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh Bình Phước. 
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Yêu cầu Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã, phường 

tiếp tục duy trì hoạt động Đường dây nóng để xử lý, giải đáp các phản ánh, thắc 

mắc của người dân, doanh nghiệp. 

Nhận được Công văn, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, 

phường triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng 

mắc báo cáo về UBND thị xã để được xem xét, giải quyết. 

(Gửi kèm Công văn số 3511/TTCH ngày 15/10/2021 của Trung tâm chỉ 

huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Phước; Công văn số 3513/UBND-KT 

ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bình Phước; Công văn số 3526/UBND-KT 

ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bình Phước). 
 

Nơi nhận:                                          
- Như trên; 

- TT TU, HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- LĐVP; CVVP; 

- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thụy Luân 
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long<ubnd.txpl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




