
UỶ BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN KIM THÀNH 

Số:            /UBND-PYT
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

Kim Thành, ngày  15 tháng 4 năm 2022

              Kính gửi:
                       - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
                   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

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 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn thực hiện 
nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh theo nội dung Công văn số 1003/UBND-VP 
ngày 14/4/2022 (có văn bản kèm theo).

Giao Phòng Y tế, phòng Văn hóa và Thông tin huyện, UBND các xã, thị trấn 
và các cơ quan liên quan căn cứ 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 hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu thực hiện 
nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 khi hoạt động trở lại.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Thường trực: HU, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, PYT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Hưng
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