
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-BCVT 

V/v thực hiện đeo khẩu trang và giữ 

khoảng cách tại các điểm Internet và trò 

chơi điện tử công cộng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Phú Yên, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

                - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 

               - Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

  

Trong thời gian gần đây, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID – 19 đã 

xuất hiện trở lại có chiều hướng diễn biến phức tạp. Thực hiện theo khuyến cáo của 

Bộ Y tế, nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID – 19 lây lan trong cộng đồng, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

Các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương thông báo đến các đại lý, các 

Điểm Internet và trò chơi điện tử công cộng do doanh nghiệp cung cấp và quản lý 

thực hiện tốt phòng, chống dịch theo “Thông điệp 5K”, gồm: Khẩu trang - Khử 

khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. - Bắt buộc đeo khẩu trang đối 

với tất cả người đang truy nhập và chơi trò chơi điện tử tại các Điểm và đại lý. 

Để đảm bảo phòng, chống lây lan dịch COVID – 19, yêu cầu các Điểm và 

đại lý Internet và trò chơi điện tử công cộng dán thông báo và kiên quyết không 

cho người chơi vào chơi hoặc truy nhập khi không mang khẩu trang; giữ khoảng 

cách; khử khuẩn. 

Phòng Văn hóa và Thông tin các địa phương kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các 

đại lý, các Điểm Internet và trò chơi điện tử công cộng. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, BCVT. 
 

                                KT.GIÁM ĐỐC 

                                              PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                    

 
    

 

           Nguyễn Vũ Xuân Dung 
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