
ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VỤ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 152/UBND-VP
V/vtạm dùng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động 

kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng chống dịch Covid-19

Vụ Bản, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành của huyện;
- Úy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại Công văn số 98/UBND-VP7 ngày 
20/3/2020 về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, the thao, du lịch; các hoạt động kinh 
doanh dịch vụ văn hóa đe phòng, chống 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 huyện Vụ Bản tại Tờ trình số 62/TTr-BCĐ ngày 20/3/2020, 
UBND huyện yêu cầu:

1. 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 huyện, 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.. .Thòi 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, thư viện.. .trên địa bàn huyện. Thời gian thực hiện từ ngày 23 
tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.

3. Úy ban nhân dân các xã, thị trấn; Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan có liên 
quan thông báo cho các tổ chức, cá nhân có các hoạt động trên trên địa bàn huyện thực hiện 
nghiêm các nội dung theo đúng quy định./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND tình Nam Định; K T  CHỦ TICH
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tình Nam Định; -
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực H Đ N D  huyện;
- L ãnh  đạo UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 của huyện;
- Các CO' quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng TTĐ T huyện;
- Lưu: VT, BCĐ.


