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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công 

cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ tình số 43/TTr-

SVHTTDL ngày 16/3/2020 và Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 

225/TTTT-BCVT ngày 16/3/2020; 

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch 

Covid-19, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công 

cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

1. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ bị tạm đình chỉ: 

a) Dịch vụ truy nhập internet công cộng và trò chơi điện tử. 

b) Dịch vụ quán Bar, vũ trường, karaoke. 

c) Dịch vụ xoa bóp (Massage). 

d) Khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim. 

2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn tỉnh Quảng Nam. 

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến khi cơ 

quan có thẩm quyền công bố đã khống chế được dịch bệnh hoặc Chủ tịch 

UBND tỉnh có văn bản hủy bỏ Quyết định này. 

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các 

ngành chức năng và UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;  

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX.  

D:\Thanh a 2020\khac\QD 170320 tam dung dich  vu để PC dich Covid.doc 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 

 

 Trần Văn Tân 
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