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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-YT Tủa Chùa, ngày        tháng 02 năm 2022 
V/v cho phép các hoạt động, các 

cơ sở kinh doanh, dịch vụ không 

thiết yếu trên địa bàn huyện được 

mở cửa hoạt động trở lại 

 

 

                              Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

- Các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ. 
 

Thực hiện Công văn số 406/UBND-KGVX ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc cho phép hoạt động trở lại đối với các loại hình dịch vụ: Karaoke, 

vũ trường, mát xa, quán bar. Để tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu 

quả, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, căn cứ diễn biến 

tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Cho phép hoạt động trở lại các hoạt động, các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ: Karaoke, mát xa, gội đầu, quán Internet, Game, Sân vận động, các điểm và 

các cơ sở du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bia hơi, các cơ sở làm đẹp, 

thẩm mỹ, vật lý trị liệu, hoạt động kinh doanh ăn uống, cafe giải khát, các chợ 

trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phải thực 

hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch như: khuyến khích 

các cơ sở sở kinh doanh hàng tuần bố trí test nhanh sàng lọc, phát hiện Covid-19 

cho nhân viên, người làm tại cơ sở. 

2. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ 

sở cá nhân, tổ chức kinh doanh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị chủ 

động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo y tế để bảo 

vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Phát hiện, đấu tranh kịp thời những biểu hiện 

chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; những hành 

vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; che giấu thông tin dịch bệnh gây khó 

khăn, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (thay Báo cáo); 
- TT. HĐND huyện (thay Báo cáo); 
- BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên TTCH phòng, chống Covid-19 huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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