
      ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH BÌNH THUẬN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  1926    /UBND-KGVXNV         Bình Thuận, ngày 01 tháng 6 năm 2021  
   

V/v chưa tạm dừng bán tại chỗ 

đối với các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn, uống trên địa bàn thành 

phố Phan Thiết. 

  

 

                   

                                           Kính gửi: Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết. 

       

  

Ngày 01/6/2021, UBND thành phố Phan Thiết có Công văn số 

2903/UBND-YT về việc kiến nghị cho phép tạm dừng bán tại chỗ đối với các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn thành phố Phan Thiết để đảm 

bảo phòng, chống dịch COVID-19. 

Qua xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Hiện nay, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và Nhân dân trong tỉnh 

đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhờ đó, đến thời điểm hiện nay, 

tình hình dịch bệnh cả tỉnh nói chung và trên địa bàn thành phố Phan Thiết nói 

riêng đang kiểm soát tốt. 

 Để thực hiện đảm bảo mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa tạo điều kiện để 

các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh duy trì và phát triển kinh tế, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không thống nhất tạm dừng bán tại chỗ đối với các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn thành phố Phan Thiết; yêu cầu 

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1865/UBND-KGVXNV ngày 28/5/2021, kết hợp tăng cường kiểm tra, xử phạt 

vi phạm hành chính đối với các trường hợp không chấp hành đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 1895/UBND-KGVXNV ngày 31/5/2021. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phan 

Thiết nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh; 

- Thành ủy Phan Thiết; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Việt. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

                 Nguyễn Đức Hòa 
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