
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày 28 tháng 3 năm 2020 
V/v tạm đình chỉ hoạt động 

một số cơ sở kinh doanh dịch 

vụ trên địa bàn huyện để 

phòng, chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội 

đoàn thể huyện; 

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 

1918/UBND-VX ngày 27/3/2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm 

phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 

số 1920/UBND-VX ngày 28/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạm đình 

chỉ hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh để phòng, chống 

dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn tiếp tục thực hiện ngay công việc sau: 

1. Ngoài việc tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên 

địa bàn huyện nêu tại điểm c, mục 1 Công văn số 342/UBND-VX ngày 27 

tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện, tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ sau kể từ 0 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 

15/4/2020: Nhà hàng ăn uống, quán bia, quán cà phê, trà sữa; điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, bida; phòng tập thể hình, phòng tập yoga; 

các dịch vụ ăn uống, giải khát, vui chơi giải trí nơi công cộng, …; tuyến xe 

buýt trên địa bàn huyện. 

2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Công văn số 342/UBND-VX 

ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc quyết liệt thực hiện đợt cao 

điểm phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

  Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên 

báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo huyện (qua Phòng Y tế huyện) để theo dõi, chỉ 

đạo kịp thời./. 
 

  Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện;           

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Phòng Y tế huyện (theo dõi); 

- Lưu VT.  

 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Thương 
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