
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:      /UBND-VP7 
 

V/v tạm dừng các dịch vụ, hoạt động tập 

trung đông người để phòng, 

 chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Nam Định, ngày       tháng 3  năm 2020 

 

       

  Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch Covid-19; xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra 

tỉnh Nam Định tại phiên họp Ban chỉ đạo ngày 27/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố tiếp tục thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 98/UBND-VP7 ngày 20/3/2020 

v/v tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động kinh doanh 

dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch Covid-19, để hạn chế tối đa việc tụ tập 

đông người, đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020.  

2. Thực hiện tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải khát 

(cà phê, trà chanh bụi phố, drink tea, quán bia…), các dịch vụ spa, gội đầu, tập 

gym, khiêu vũ, yoga, cửa hàng dịch vụ ăn uống tập trung trên 20 người cùng 

một thời điểm và các dịch vụ không cần thiết khác… Thời gian thực hiện từ 00 

giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

3. Các cửa hàng dịch vụ ăn uống dưới 20 người (cùng một thời điểm) phải 

bố trí người ngồi ăn cách nhau tối thiểu 2m; người phục vụ phải đeo khẩu trang 

khi làm việc. Khuyến khích việc mua đồ ăn uống mang về sử dụng tại nhà.   

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để BC); 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban xây dựng Đảng tỉnh, VPTU; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;  

- Như trên; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- Đ/c CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

  

 

Trần Lê Đoài 
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