ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 12 /CĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 18 tháng 5 năm 2021

CÔNG ĐIỆN
Tạm dừng thêm một số hoạt động để tăng cường phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA điện:
- Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Tại Thông báo số 125/TB-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch
UBND tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu tạm dừng một số hoạt động không thực sự thiết
yếu như: Quán bar, các cơ sở kinh doanh karaoke, xông hơi, massage, spa, tập
gym, yoga, bi-a… Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở
nhiều địa phương, các ổ dịch mới phát sinh tại nhiều tỉnh, thành phố; tiềm ẩn
nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn trong cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu
các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay một số biện
pháp sau:
1. Tạm dừng tổ chức các hoạt động thể thao tập trung đông người (trừ các
hoạt động luyện tập của các đội tuyển thể thao của tỉnh), sân Golf, các sân tập
Golf từ 21h00 ngày 18 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.
2. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo của Trung
ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy
định về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
3. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covi-19 các ngành, các cấp, các
địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, nếu để xảy ra vi phạm
thuộc lĩnh vực, ngành, địa bàn quản lý.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện công
điện này./.
Nơi nhận:

- BCĐ QG phòng, chống dịch COVID-19 (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Báo Thanh Hóa, Đài PT-TH tỉnh;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Lưu: VT, VXsln.
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