
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TỨ KỲ

Số:       /UBND-VHTT
V/v cho phép một số hoạt động 
không thiết yếu hoạt động trở lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày          tháng 4 năm 2022

Kính gửi: 
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản đồng ý với đề 
xuất của liên ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Y tế tỉnh về việc cho phép 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các cơ sở hoạt động kinh doanh 
dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tỉnh Hải Dương được hoạt động trở lại 
(Công văn số 1003/UBND-VP ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương về việc cho phép một số hoạt động không thiết yếu hoạt động trở lại - 
Sau đây gọi tắt là Công văn số 1003/UBND-VP).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại văn bản nêu trên, Chủ 
tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp chịu trách nhiệm 
tổ chức thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại Công văn số 1003/UBND-VP. Tăng cường công tác quản lý, 
kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ 
không thiết yếu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
khi hoạt động trở lại. Nếu phát hiện vi phạm trong hoạt động và thực hiện công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phải xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc 
hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Đài Phát thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn chịu trách 
nhiệm tổ chức thông tin, tuyền truyền thường xuyên, để các cơ quan, đơn vị, cơ 
sở, cá nhân và Nhân dân trong huyện được biết, thực hiện nghiêm túc.

3. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu trách nhiệm theo dõi, 
nắm bắt, tổng hợp chung tình hình thực hiện nội dung Công văn số 
1003/UBND-VP trên địa bàn huyện. Báo cáo và kịp thời đề xuất với Ủy ban 
nhân dân huyện chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) 
trong qua trình thực hiện tại các địa phương.



Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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