
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

  
Số:           /UBND-VX 

V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 

về phòng, chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày         tháng 4  năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Công văn số 942/UBND-VX ngày 04/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang v/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống 

dịch COVID-19; Công văn số 931/UBND-NC ngày 04/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang V/v liên quan đến xử lý vi phạm phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 942/UBND-VX 

ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang (gửi kèm Văn bản này). 

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an huyện căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện theo thẩm quyền ban hành 

các quyết định tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng 

(quán bar, karaoke, dịch vụ massage, cơ sở thẩm mỹ, rạp chiếu phim, sân vận 

động, bida, phòng tập gym, yoga; cơ sở vui chơi giải trí, trò chơi điện tử) theo 

đúng quy định pháp luật. 

3. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu tại mục 2 Công 

văn số 942/UBND-VX ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Phòng Y tế tham mưu, đề xuất loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công 

trình phải tạm đình chỉ hoạt động trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu thực hiện các 

biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo UBND huyện 

trước ngày 07/4/2020. 

5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kiểm tra, bãi bỏ ngay các biện pháp 

dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại địa phương mình không đúng quy 

định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg (nếu có). 

6. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách 

nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để 



 

 

2 

đình trệ công việc, nhất là công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của 

pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.   

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ;  (Báo cáo) 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như kính gửi; (thực hiện)    

- Chánh VP, các Phó CVP HĐND & UBND huyện;  

- Các Chuyên viên; 

- Lưu: VT, CVVX.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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