
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VP 

V/v phòng, chống dịch COVID-19 

trong việc cưới 

Hải Châu, ngày          tháng         năm 2020 

                               Kính gửi:  

-  UBMTTQVN, các Hội – Đoàn thể quận; 

-  Các phòng ngành chức năng thuộc quận; 

-  UBND 13 phường thuộc quận. 

 

Theo nhận định của UBND thành phố tại Công văn số 1653/UBND-

SVHTT ngày 18/3/2020, những ngày qua, dịch COVID-19 diễn biến nhanh và 

rất phức tạp trên phạm vi cả nước và thành phố Đà Nẵng. Nhằm hạn chế tập 

trung đông người trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới để phòng, chống, ngăn 

chặn sự lây lan của dịch, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức, vận động các gia đình điều 

chỉnh thời gian tổ chức phù hợp, sau khi dịch được kiểm soát tốt. 

2. Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian mà không thể điều chỉnh 

thì hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến 

cáo của ngành Y tế; vận động tổ chức trong phạm vi gia đình, hạn chế đông 

người, dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới.  

3. Vận động các nhà hàng, đơn vị dịch vụ tổ chức tiệc cưới trên địa bàn 

chia sẻ về chi phí và thủ tục với các gia đình đã đặt tiệc trong việc hoãn, dời thời 

gian tổ chức tiệc cưới; đồng thời, tuân thủ nghiêm quy trình, biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại cơ sở dịch vụ. 

 Nhằm phối hợp thực hiện tốt chủ trương trên, Chủ tịch UBND quận yêu 

cầu: 

4. Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận chủ trì, phối hợp với Phòng Văn 

hóa – Thông tin, các phòng ngành chức năng liên quan, Hội – Đoàn thể, UBND 

13 phường thuộc quận căn cứ các mục 1, 2, 3 của Công văn này khẩn trương 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau đến các tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn toàn quận về nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. Theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND 

quận. 

2. Đề nghị UBMTTQVN, các Hội – Đoàn thể quận phối hợp tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng đồng hành, chung tay 

phòng, chống dịch COVID-19. 
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3. Phòng Văn hóa – Thông tin quận chủ trì, theo dõi, kiểm tra việc thực 

hiện của các phường, kịp thời báo cáo UBND quận khi có những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để chỉ đạo xử lý kịp thời. 

Nhận được công văn này đề nghị UBMTTQVN, các Hội – Đoàn thể quận 

và yêu cầu các phòng ngành chức năng, UBND 13 phường thuộc quận khẩn 

trương phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Quận ủy, TT HĐND quận; 

- CT, PCT UBND quận; 

- CPVP HĐND và UBND quận(c.Huyền); 

- Lưu: VT, VP.Giang. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Sơn 
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