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V/v tạm dừng một số hoạt động 

dịch vụ không thiết yếu để phòng, 

chống COVID-19. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Quang, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

HỎA TỐC 
 

           Kính gửi:  

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

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Trong những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 trên Thế giới và một số địa 

phương trong cả nước tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp và rất khó lường, 

đặc biệt trên địa bàn Hà Tĩnh đã có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Để chủ 

động phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, 

ngành đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm Văn bản hỏa tốc số 2650/UNND - VX1 ngày 

5/5/2021 của UBND tỉnh về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không cần 

thiết yếu bao gồm: Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, 

massage, cơ sở thẩm mỹ/spa, cắt tóc, gội đầu, quán bi-a; các điểm cung cấp trò 

chơi điện tử; quán/điểm ăn, uống vỉa hè... Thời gian thực hiện bắt đầu từ 21h00, 

ngày 05/5/2021 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại. 

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…). 

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, lực lượng Công an tăng cường công tác 

kiểm tra và giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nếu để xẩy ra trên địa 

bàn mình quản lý thì Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm 

trước chủ tịch UBND huyện. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Chỉ đạo 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội; vận động, khuyến cáo và 

thực hiện từng cơ quan, tổ chức, nhóm dân cư, gia đình và từng người dân về thay 



 

 

đổi các thói quen, nếp sống sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng chống 

dịch như: giao dịch trực tuyến, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang tại nơi 

công cộng; tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu để phòng chống 

dịch Covid-19./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Ban Chỉ đạo PCD tỉnh;  Báo cáo 

- TT Huyện ủy;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, UBND. 
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