
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-YT 

V/v nới lỏng một số hoạt động 

trên địa bàn huyện. 

        

         Như Thanh, ngày        tháng       năm 2021 

 
 

   Kính gửi: 

- Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp 

huyện; 

                                - Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Công văn số 8185/UBND-VX ngày 12/6/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn tỉnh. Để chủ 

động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, 

phù hợp để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm 

bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, sớm đưa các hoạt động xã hội trong 

trạng thái bình thường mới, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Bắt đầu từ 12h00 ngày 12 tháng 6 năm 2021  

1.1. Mở cửa trở lại các hoạt động thể thao ngoài trời (sân vận động, sân 

tập, khu thể thao, công viên…) trên địa bàn huyện. Yêu cầu không tập trung 

quá 20 người trong một thời điểm, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp 

xúc, bắt buộc phải đeo khẩu trang trong khi tham gia hoạt động. 

 1.2. Cho phép hoạt động trở lại các sân chơi thể thao trên địa bàn 

huyện. Yêu cầu các đơn vị quản lý sân:  

- Chỉ đón tiếp những người hiện đang sinh sống, làm việc tại địa bàn 

huyện.  

- Yêu cầu người đến sân phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, đặc biệt là Thông 

điệp 5K của Bộ Y tế. 

2. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra thường 

xuyên và đột xuất các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động trở lại và phải 

dừng ngay hoạt động đối với các cơ sở không tuân thủ các yêu cầu nêu trên và 

các quy định về phòng chống dịch Covid-19.  

3. Các nội dung không đề cập tại công văn này, thực hiện theo các văn 

bản đã ban hành trước đây của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HU, HĐND huyện;                                                                                                           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Lưu: VT, PTY. 
                                                                                                  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Ngọc Hoa 
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