
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Số: 717/UBND-VX 

V/v cho phép hoạt động trở lại 

một số hoạt động trên địa bàn 

thành phố 

TP. Nam Định, ngày 14 tháng 6 năm 2021 

 

  Kính gửi:  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- Đảng ủy, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố. 
 

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước tiếp tục có 

những diễn biến phức tạp, khó lường, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

đã cơ bản được kiểm soát. Đến nay, đã qua 30 ngày tỉnh Nam Định không xuất hiện 

ca nhiễm mới trong cộng đồng. Để sớm ổn định các hoạt động xã hội, nhằm đảm bảo 

vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện văn bản số 334/UBND-VP7 

ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc cho phép hoạt động trở lại một số 

hoạt động trên địa bàn tỉnh; UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Cho phép hoạt động trở lại từ 00 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2021: 

- Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh nhưng 

phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; hạn chế 

các chuyến đi, đến các địa phương có dịch bênh diễn biến phức tạp. 

- Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời nhưng yêu cầu thực hiện 

nghiêm các yêu cầu 5K, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không tụ 

tập đông người. 

2. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người, kinh doanh, 

dịch vụ cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại: 

- Các loại hình lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, các hoạt động 

đón khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

bảo tàng trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức các giải thi đấu thể thao (trường hợp đặc biệt phải được sự đồng 

ý của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố), cơ sở dịch vụ thể dục 

thể thaotrong nhà như: phòng tập gym, yoga, câu lạc bộ thể hình, aerobic, …  

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán Bar, xông hơi, massage, cơ sở 

làm đẹp, spa; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng, …  

- Các cơ sở kinh doanh cà phê, các quán ăn vỉa hè: Trà chanh bụi phố, 

Drink tea, bia hơi, ... Các cơ sở kinh doanh ăn uống trong nhà thực hiện giãn cách 

và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Khuyến khích việc 

bán, mua đồ ăn, uống mang về nhà sử dụng. 

- Các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người. Các hoạt động tại các cơ sở tôn 



giáo, tín ngưỡng, thờ tự giảm tối đa về quy mô, áp dụng nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

- Không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch Covid-19  theo chỉ đạo 

tại văn bản số 709/UBND-VX  ngày 11/6/2021 của UBND thành phố. 

3. Các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện công tác 

phòng, chống dịch tại cơ quan và yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân tuân thủ, thực hiện nghiêm 

yêu cầu 5K; hạn chế tổ chức đám cưới, đám hỏi, đám hiếu, đám giỗ và đi ra ngoài 

tỉnh (các địa bàn đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp). 

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc. Căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột 

xuất việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; xử lý các tổ chức, cá nhân vi 

phạm theo quy định. 

4. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Công an thành phố, Ban 

Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các phường, xã tiếp tục chuẩn bị tốt các điều 

kiện tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế theo từng cấp độ kịch bản phòng 

chống dịch để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị; UBND các phường, xã; Đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung văn bản này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, Website TP, VX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Như  
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