
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN KHÁNH 
 

Số :          /UBND-VH   
 

V/v tạm dừng các hoạt động  

kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao  

để phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Yên Khánh, ngày 09 tháng 02 năm 2021 

    

 Kính gửi:  

        - Công an huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện; 

     - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

     - Các phòng, ban, Trung tâm trực thuộc UBND huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 75/UBND-VP6 ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh 
về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND 
huyện Yên Khánh yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội 
dung sau: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương 
và của Tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của huyện 
về phòng chống dịch bệnh trong hoạt động văn hóa, thể thao. 

- Thông báo ngay tới tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch 
vụ: karaoke, vũ trường, quán bar, rạp chiếu phim, phòng tập gym, phòng tập thể 
hình, phòng tập yoga, phòng tập nhảy- thẩm mỹ, hoạt động bida, game online, 
xông hơi massage trên địa bàn tạm dừng hoạt động. Thời gian dừng hoạt động từ 
0h00 ngày 10/02/2021 đến khi có thông báo mới. Yêu cầu đài truyền thanh các 
xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng, tích cực tuyên truyền công tác phòng 
chống dịch Covid -19. 

- UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, tiến hành kiểm 
tra việc chấp hành quy định tạm dừng hoạt động nêu trên và công tác phòng 
chống dịch bệnh trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý; xử lý kịp thời các 
hành vi vi phạm. Báo cáo kịp thời về phòng Văn hoá và Thông tin khi có các dấu 
hiệu bất thường.  

UBND huyện giao cho phòng Văn hoá và Thông tin huyện phối hợp với 
Công an huyện Yên Khánh và Đội quản lý thị trường số 6 để thành lập đoàn 
kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

 (Gửi kèm theo văn bản số 75/UBND-VP6 ngày 09/02/2021 của UBND 
tỉnh về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19).  

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch để triển 
khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng VH&TT; 

- Lưu: VT. 

 

  TM.UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

    

   

                  

 

  Nguyễn Thị Thu Hiền 
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