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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦM XUYÊN 
_____________ 

Số: 1167/UBND-KT&HT 

  Về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Cẩm Xuyên, ngày 04  tháng 5  năm 2021 

 

   Kính gửi:   

                                         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện;   

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 2494/UBND-VX1 ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân t nh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công 

văn số 1 75    - V  ngày  9/4/2021 của  ở   t  về việc tăng cường thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các 

đơn vị triển khai các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 ăng cường công tác ch  đạo, kiểm tra, kiểm soát, chấn ch nh kịp thời việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thương mại trên địa bàn mình quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân 

thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Chú trọng đôn đốc, hướng dẫn 

các cở sở hoạt động trong cụm công nghiệp,  rung tâm thương mại, siêu thị, chợ, 

khách sạn, nhà hàng, dịch vụ lưu trú và các cơ sản xuất, kinh doanh khác trên địa 

bàn thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở. 

 2. Ban quản lý các chợ,  rung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng 

và  các cơ sở sản xuất, kinh doanh: 

- Thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng chống dịch tại cơ sở; bảo đảm việc 

tuân thủ các quy định về phòng chống dịch đối với tổ chức, cá nhân, việc thực 

hiện nghiêm yêu cầu 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập 

trung - Khai báo Y t ”, đặc biệt là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh 

trong hoạt động kinh doanh, buôn bán theo Quy t định số    5 QĐ-BCĐQG ngày 

28/5/2020 của Ban Ch  đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban 

hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 

tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” 
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 êu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo Ban 

Ch  đạo phòng, chống Covid-19 huyện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
-  hư trên; 

-  hường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PC  UB D huyện; 

- Ban ch  đạo dịch Covid-19; 

- Phòng VH-TTvà TTVH-   huyện (Để tuyên truyền); 

- Cổng thông tin điện tử huyện 

- Lưu: V , K &H . 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 Phạm Hoàng Anh 
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