
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:      /UBND-VP7 
 

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 

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 các huyện, thành phố. 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, xét đề nghị của 

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 Tờ trình số 388/BCĐ-SYT ngày 

20/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cho tạm dừng tất cả các hoạt 

động vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động kinh doanh dịch vụ 

văn hóa trên địa bàn tỉnh, bao gồm: biểu diễn nghệ thuật; chiếu phim; hoạt động 

Câu lạc bộ; hoạt động thể dục thể thao tập trung đông người; các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke, quán Bar, xông hơi, massage; các điểm cung cấp trò 

chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng… Thời gian thực hiện từ 19h00, 

ngày 22 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại. 

2. Tạm dừng các hoạt động đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di 

tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện… trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo 

được hoạt động trở lại. 

3. 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: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để BC); 

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

- Các Ban 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; 

- Lưu: VP1, VP7. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

  

 

Trần Lê Đoài 
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