
UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ KINH MÔN

Số:       /UBND-VHTT
V/v cho phép một số hoạt động không 

thiết yếu hoạt động trở lại

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

Kinh Môn, ngày       tháng 4 năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 1003/UBND –VP ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc cho phép một số hoạt động không thiết yếu hoạt động trở lại. 
UBND thị xã Kinh Môn có ý kiến như sau:

1. Cho phép các cơ quan, đơn vị, cá nhân được tổ chức các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể thao và các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết 
yếu như: karaoke, quán bar, vũ trường, internet, massage… trên địa bàn thị xã 
Kinh Môn kể từ ngày 14/4/2022, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 theo các qui định của Chính phủ và Bộ Y tế.

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân được tổ chức 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 thị xã Kinh Môn phải thực hiện các yêu cầu sau:

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID 19 
theo quy định của cơ quan y tế tại nơi tổ chức các hoạt động.

- Người tham gia chỉ đạo, điều hành, phục vụ các hoạt động trên phải tiêm 
đủ liều vắc xin theo quy định của Bộ Y tế hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có 
xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực.

- Mọi thành phần tham gia các hoạt động trên khi có các biểu hiện nghi 
ngờ bệnh như ho, sốt, khó thở, mất khứu giác…. , yêu cầu dừng tham gia các 
hoạt động và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn.

- Phải thông báo bằng văn bản quy mô, số lượng người tham gia và gửi 
UBND các phường, xã, cơ quan có thẩm quyền trước khi diễn ra các hoạt động 
trên.

3. Giao phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Y tế và UBND các xã, 
phường theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo, 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./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Mạc Thị Huyền
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