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V/v tạm dừng một số hoạt động, 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Nghi Xuân, ngày      tháng 5 năm 2021 

                    Kính gửi:  

                                              - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

                                              - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 2650/UBND-VX1 ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, 

chống dịch COVID-19 và căn cứ tình hình hiện tại (trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã 

có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng), để tăng cường các biện pháp phòng, 

chống và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Thông báo dừng ngay các dịch vụ không thiết yếu để phòng dịch 

COVID-19, bao gồm: Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, xông hơi, massage, cơ 

sở thẩm mỹ/spa, cắt tóc, gội đầu, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao (phòng tập gym, 

yoga, bi-a); các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công 

cộng; quán/điểm ăn, uống vỉa hè...cho đến khi có thông báo được hoạt động trở 

lại của cấp có thẩm quyền. 

2. Các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán cà phê và các cơ sở kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ khác còn lại được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo thực 

hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định (yêu cầu 

thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát 

khuẩn; người tham gia phải thực hiện giãn cách tối thiểu 1m; khuyến khích giao 

hàng tại nhà; chủ cơ sở phải ghi chép, lưu giữ toàn bộ thông tin của tất cả nhân 

viên, khách hàng…). Trường hợp lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 

không tuân thủ, vi phạm thì yêu cầu đóng cửa, dừng hoạt động và xử lý nghiêm 

chủ cơ sở kinh doanh, khách hàng theo quy định của pháp luật.  

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Tăng 

cường công tác truyền thông để người dân nắm được tình hình, diễn biến dịch 

bệnh, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; huy động mọi nguồn lực 

tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch; xử lý kịp thời các trường hợp đưa tin 

sai sự thật, kích động, gây hoang mang trong Nhân dân. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực 

hiện việc dạy và học theo tinh thần Văn bản số 780/SGDĐT-CTTT ngày 

06/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức triển khai thực 
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hiện theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện và xử 

lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm./. 
 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, các PVP; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;      

- Lưu: VT.                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 Nguyễn Hải Nam 
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