
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH HÀ

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

Số:        /UBND-VP
V/v bổ sung một số biện pháp 

phòng, chống dịch tại xã Tân Việt, 
nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh

       Thanh Hà, ngày 14 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- UBND xã Tân Việt;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay có diễn biến phức tạp, đặc 
biệt tại địa bàn xã Tân Việt. Thực hiện Công văn số 4094/UBND-VP ngày 
08/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo của TTHU 
Thanh Hà; xét tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Tân Việt; Chủ tịch 
UBND huyện bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn xã Tân 
Việt, như sau:

1. Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn xã Tân 
Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

Kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2021 tạm dừng các hoạt 
động sau, cho đến khi có thông báo mới:

- Các cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ khách tại chỗ; các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội 
đầu, làm móng, tập gym, yoga… 

- Các hoạt động thể thao nơi công cộng.
2. Các nội dung khác không đề cập trong Văn bản này tiếp tục thực hiện 

theo các Văn bản chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh, huyện và Ban Chỉ đạo 
phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, huyện.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể 
huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và chủ các cơ sở kinh doanh, các doanh 
nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- BTV Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ phòng chống COVID-19 huyện;
- Đài phát thanh huyện, Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Bá Định
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