
 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG 

               BAN THƯỜNG VỤ 

 
Số: 1108/BTV-GĐXH 

V/v tiếp tục triển khai công tác  

phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo 

177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2020 

   
 

 

 

 

Thực hiện Công văn 2999/UBND-VHXH, ngày 08/05/2020 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc“Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong 

phòng chống dịch Covid-19”, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà 

Nẵng đề nghị Hội LHPN các quận, huyện, đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên 

và Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tiếp tục triển khai cho cán 

bộ, hội viên, phụ nữ một số nội dung sau: 

1. Lồng ghép tuyên truyền, chuyển tải thông điệp của Chính phủ: “Cả 

nước đã bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh đồng thời với khôi 

phục, phát triển nền kinh tế. Các cấp, các ngành,mỗi người dân, doanh nghiệp 

đều cần xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt động 

kinh tế - xã hội để dần trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các 

hoạt động phục hồi kinh tế”. 

2.Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công 

cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công 

cộng; thường xuyên thực hành rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân. 

3.Thực hiện nới lỏng các hạn chế: 

- Đồng ý cho mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với các cơ sở, sản xuất 

kinh doanh, thương mại, dịch vụ với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm 

an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; riêng đối với các cơ sở dịch vụ như 

nhà hàng, quán ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay. Chưa cho mở lại vũ trường, 

dịch vụ karaoke. 

- Đồng ý tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung 

đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo 

khẩu trang, sát khuẩn tay. 

Kính gửi:    

 - Hội LHPN các quận, huyện; 

- Đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên; 

- Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động. 



 

 

- Không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học 

sinh đeo khẩu trang trong lớp học. Học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường 

xuyên rửa tay sát khuẩn. 

4. Hội LHPN các cấp  tiếp tục tham gia các hoạt động phòng, chống dịch 

theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị Hội LHPN các quận, huyện, đơn vị 

trực thuộc, đơn vị thành viên và Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động 

khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                             
- Như kính gửi;  

- Thường trực Thành ủy; 

- UBND TP; 

- UBMTTQVNTP; 

- TT,TV Hội LHPN TP; 

- Cán bộ cơ quan Hội; 

- Lưu: VT, Ban GĐXH Hội LHPN TP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

  PHÓ CHỦ TỊCH  

 
                   Tăng Hoàng Hôn Thắm 
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