
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1018/UBND-KGVX 
 

V/v hoạt động của các loại hình, cơ sở sản xuất 

kinh doanh, công trình trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian phòng, chống dịch COVID-19 

Tuyên Quang, ngày  10  tháng  4  năm 2020 

 

 

Thực hiện Văn bản 2061/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính 

phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19; 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

423/SKH-KTN ngày 06/4/2020 về việc đề xuất loại hình cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, công trình phải tạm đình chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố: Tiếp tục chỉ đạo bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch trong hoạt 

động và tạm đình chỉ một số hoạt động loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công 

trình trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu thực hiện các biện pháp cấp bách trong 

phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

1.1. Về nhà máy, cơ sở sản xuất: Được tiếp tục hoạt động trên cơ sở người 

đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt 

đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Văn bản số 942/UBND-KGVX ngày 04/4/2020. 

1. 2. Đối với hoạt động kinh doanh, dịch vụ: 

Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ như karaoke, 

mát xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động, bida, phòng tập gym, 

yoga; cơ sở khu vui chơi giải trí, trò chơi điện tử... theo chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Văn bản số 857/UBND-KGVX ngày 28/3/2020 và các hoạt động kinh 

doanh, dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ sau:  

- Siêu thị tổng hợp (không bao gồm dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ);  

- Trung tâm thương mại (chỉ hoạt động siêu thị tổng hợp, không bao gồm 

dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ);  

- Chợ (chỉ được hoạt động các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau, củ, 

quả, đồ khô); 

- Các cửa hàng tiện lợi (không bao gồm dịch vụ ăn uống tại chỗ);  

 

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 



 

 

- Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh rau, củ, quả, đồ khô;  

- Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm;  

- Các cơ sở kinh doanh thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người;  

- Dịch vụ khám chữa bệnh;  

- Dịch vụ ngân hàng;  

- Dịch vụ bưu điện, chuyển phát nhanh, viễn thông;  

- Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt;  

- Các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin phòng 

bệnh cho gia súc, gia cầm...  

Khuyến khích người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà. Khi 

giao dịch mua bán các loại hình kinh doanh, dịch vụ nêu trên phải đeo khẩu trang và 

giữ khoảng cách tối thiểu 2m, vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

2. Đối với các công trình giao thông, xây dựng 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các chủ đầu tư chịu trách 

nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và yêu cầu các nhà thầu chấp hành nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của cơ 

quan y tế và quy định của địa phương nơi công trình thi công. Trong thời gian tới, 

căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ 

có chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động này. 

3. Về đảm bảo an toàn dịch bệnh trong hoạt động tại các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, công trình giao thông xây dựng 

Giao Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, các Ban Quản lý chuyên ngành, các chủ đầu tư hướng dẫn, 

kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công 

trình được phép hoạt động. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu trong phòng, 

chống dịch thì báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo dừng hoạt động. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:                                                  
- Thường trực Tỉnh ủy;        

- Chủ tịch UBND tỉnh;      (báo cáo)                                              

- Các PCT UBND tỉnh;   

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Như Kính gửi; (thực hiện) 

- Lưu VT, KGVX (Giang). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thế Giang 
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