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HUYỆN CẦM XUYÊN 
_____________ 

Số: 831 /UBND-YT 

Về việc triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ cấp bách phòng, chống bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Cẩm Xuyên, ngày 27 tháng 3 năm 2020 

                  
         Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Các Đ/c được BTV Huyện ủy phân công chỉ đạo cơ sở; 

- Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; 

- Công an huyện; 

- Các phòng: VH-TT, Y tế, Nội vụ; 

- Trung tâm y tế dự phòng; 

- Đảng ủy và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.   
Thực hiện Công điện số 2140-CĐ/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình 

mới và Công văn số 1856/UBND-VX1 ngày 26/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về việc triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình 

hình mới; Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh: karaoke; mát xa; quán bar; vũ 

trường; các cơ sở dịch vụ du lịch; các tụ điểm vui chơi, giải trí; rạp chiếu phim; sân 

vận động; các nhà hàng ăn, uống, giải khát có quy mô đông người… bắt đầu từ 0h 

ngày 28/3/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo (trừ các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xăng dầu…).  

- Giao Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo đến các cơ sở kinh doanh 

trước 15h ngày 27/3/2020 và kiểm tra, xử lí các cơ sở kinh doanh vi phạm (nếu có). 

2. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám tang.  

- Giao Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo đến các hộ gia đình trước 

15h ngày 27/3/2020 và kiểm tra, chấn chỉnh, xử lí hộ gia đình vi phạm (nếu có). 

3. Dừng mọi hoạt động tập trung đông người liên quan các nghi lễ, tín ngưỡng 

tôn giáo.  

- Giao phòng Nội vụ thông báo đến các cơ sở tôn giáo trước 15h ngày 

27/3/2020;giao Ủy ban nhân dân các xã,thị trấn thực hiện nghiêm túc đầy đủ việc 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.Phòng 

nội vụ thường xuyên theo giỏi,kiểm tra,giám sát việc thực hiện của các địa phương 

và cơ sở tôn giáo,xử lý theo thẩm quyền và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý 

theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, sự 

kiện tập trung trên 20 người (trừ các hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch). 

Ban chỉ đạo huyện và Ủy ban nhân dân huyện xem xét xử lý nghiêm người đứng 
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đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu để tổ chức các hoạt động tập trung đông 

người không đúng quy định nêu trên. 

- Giao phòng Công an huyện theo dõi, tổng hợp báo cáo kịp thời về Ban chỉ 

đạo huyện, Uỷ ban nhân dân huyện và tham mưu xử lí vi phạm (nếu có). 

 

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các 

nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Công điện khẩn 

số 04-CĐ/BCĐ ngày 22/3/2020 và Công văn số 05-CV/BCĐ ngày 25/3/2020. 

- Giao phòng Y tế huyện và Trung tâm y tế dự phòng huyện đôn đốc, theo 

dõi, tổng hợp báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo huyện, Uỷ ban nhân dân huyện. 

5. Các đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công chỉ đạo cơ sở tăng 

cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trên. 

6. Giao Công an huyện, phòng VH-TT, phòng Y tế, phòng Nội vụ, Trung tâm 

y tế dự phòng (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện) theo chức năng nhiệm vụ 

kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung trên; 

tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo 

huyện, Lãnh đạo UBND huyện trước 17h hàng ngày. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kịp 

thời, nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT. UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; 

- Các Đ/c được BTV Huyện ủy phân công chỉ đạo cơ sở; 

- Công an huyện; 

- Các phòng: VH-TT, Y tế, Nội vụ; 

- Trung tâm y tế dự phòng huyện; 

- VP. HĐND-UBND huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Đăng Nhật 
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