
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:             /STNMT-VP 

V/v không tụ tập xem bóng đá trong  

phòng chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Bà Rịa  - Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 6419/UBND-VP ngày 

08/6/2021 về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19, 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn và thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở như sau: 

- Triển khai đến công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, 

đơn vị mình 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 quán triệt 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. 

- Tuyên truyền mạnh mẽ để công chức, viên chức, người lao động thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo 

5K của Bộ Y tế (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo 

y tế). 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng chuyên môn, các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, VP. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

             

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 
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