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

HUYÊṆ ĐÌNH LÂP̣ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-VHTT 
V/v tạm dừng các hoạt động kinh doanh 

dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn 

để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 

Đình Lâp̣, ngày       tháng 3 năm 2020 

Kính gửi:  

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

 - Công an huyêṇ; 

 - UBND các xa,̃ thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 273/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 về kết  

luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 476/STTTT-BCVT 

ngày 27/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tạm thời ngừng hoạt 

đôṇg của đ ại lý Internet và điểm cung cáp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

trên điạ bàn tình. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND huyêṇ đề nghị các cơ 

quan, đơn vi ̣, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyêṇ 

Thông báo đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa 

bàn tạm dừng tất cả các hoạt động hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, thể thao gồm: dịch vụ Karaoke, điểm kinh doanh trò chơi 

điện tử công cộng, hoạt động đại lý Internet; các phòng tập gym, sân thể thao… 

để hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 

giờ, ngày 28/3/2020 đến khi có thông báo mới.  

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tuyên truyền 

nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao nghiêm túc thực hiện. 

Đồng thời chỉ đạo Đội kiểm tra Liên ngành văn hóa - thông tin kiểm tra việc 

chấp hành thực hiện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, xử lý 

nghiêm các cơ sở không chấp hành theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyêṇ 

Thưc̣ hiêṇ tuyên truyền lưu đôṇg rôṇg raĩ trên điạ bàn huyêṇ yêu cầu các 

cơ sở kinh doanh văn hóa, thể thao tạm dừng hoạt động bắt đầu từ 0 giờ ngày 

28/3/2020. 
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Phối hơp̣ với các xã, thị trấn trong viêc̣ tuyên truyền , nhắc nhở các cơ sở 

kinh doanh nghiêm túc thưc̣ hiêṇ để đảm bảo công tác phòng , chống dịch bệnh 

Covid-19 trên điạ bàn. 

3. Công an huyêṇ 

Phối hơp̣ với  Phòng Văn hóa và Thông tin huyêṇ kiểm tra viêc̣ thưc̣ hiêṇ 

của các cơ sở kinh doanh văn hóa, thể thao trên điạ bàn. Xử lý nghiêm các cơ sở 

kinh doanh không chấp hành the o đúng quy điṇh để đảm bảo công tác phòng 

chống dic̣h bêṇh covid-19. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Tuyên truyền tới các cơ sở kinh doanh dic̣h vu ̣ văn hóa, thể thao trên điạ 

bàn tạm dừng các hoạt động kinh doanh của đại lý Internet và điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/3/2020.  

Phối hơp̣ với phòng  Văn hóa và Thông tin huyêṇ, Đội Kiểm tra Liên 

ngành  kiểm tra viêc̣ chấp hành thực hiện các cơ sở kinh doanh, kiên quyết xử lý 

nghiêm đối với những trường hợp cố tình không chấp hành quy định để đểm bảo 

công tác phòng chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng , chống dic̣h bêṇh  Covid-19 đảm 

bảo đúng quy định ; thưc̣ hiêṇ nghiêm viêc̣ khai báo y tế (nếu có ), phun thuốc 

khử khuẩn các điểm kinh doanh trên điạ bàn theo đúng hướng dâñ của cơ quan 

chuyên môn. 

UBND huyêṇ đề nghị các cơ quan, đơn vi,̣ UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai, thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UNND huyêṇ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Sở Văn hóa TTDL; 

- Trang TTĐT huyêṇ; (đăng tải) 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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