
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIM BẢNG 

 

Số:         /QĐ - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kim Bảng, ngày       tháng 5 năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động  

văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện. 
 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 2/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc đôn đốc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; công văn số 224/SVHTTDL-VP ngày 

30/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2021 của 

UBND huyện về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác Văn hóa, thông tin và hoạt 

động lễ hội trên địa bàn huyện năm 2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 

hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện Kim Bảng gồm 

các ông, bà có tên sau ( có danh sách kèm theo). 
 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong 

hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện. 

 Trưởng đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra và chỉ 

đạo việc tổ chức thực hiện. 

 Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong đoàn do Trưởng đoàn phân công. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL, sở TTTT; 

- TTHU, HĐND huyện;     ( báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện; (chỉ đạo) 

- UBND các xã, TT; (để P.hợp T.hiện) 

- Như Điều 3; (thực hiện) 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Phạm Hoàng Tùng 



  

  

 

 DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA 

( Ban hành kèm theo Quyết định số….   ngày…  tháng…    năm 2021) 
 

1. Ông Phạm Việt Hùng - Phó Trưởng phòng VH&TT – Trưởng đoàn. 

2. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng phòng VH&TT – Phó trưởng đoàn. 

3. Ông Nguyễn Ngọc Bích – Kiểm soát viên Đội QLTT số 3 - Thành viên. 

4. Ông Nguyễn Minh Chiến – Công an huyện - Thành viên, Thư ký. 
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