
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
HUYN BA! LQC Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

SM44/UBND-VP Dai L5c, ngày A4 tháng 4 nám 2020 
V/v tip tic tm dirng các 
hot dng dê phông, chng 

djch beth Covid- 19 

KInh giri: 
- Các cci quan, ban, ngành, Mt trn, hôi, doân th; 
- Các ca quan Trung i.rcing, tinh dóng trên dja bàn huyn; 
- UBND các xã, thj trân. 

Thrc hin chi dao  cüa UBND tinh Quáng Nam ti Quyt djnh s 
1105/QD-UBND ngày 16/4/2020 ye vic tiêp tiic tm dung các hot dng dê 
phông, chng djch bnh Covid- 19, UBND huyn yêu câu: 

1. Các co quan, ban, ngành, Mt trn, hi, doàn th, cac Ca quan Trung 
uang, tinh dóng trén dja bàn huyn và UBND các xâ, thj trân triên khai thrc 
hin nghiém chi do cUa UBNDtinh Quãng Nam ti Quyêt djnh nêu trên; kjp 
thii xCr 1 nghiêm theo thâm quyên hoc tham m.ru UBND huyn xi 1 nghiêm 
cac trrnmg hqp không chap hành Quyêt djnh so 1 105/QD-UBND ngày 
16/4/2020 cüa UBND tinh Quáng Nam. 

2. UBND các xã, thj trn chi dao  Dài Truyn thanh ca sâ khn truang 
phát thanh Quiêt djnh so ii 05/QD-UBND ngày 16/4/2020 cüa UBND tinh 
Quâng Nam ye vic tiêp tiic tm dimg các ho?t dng dê phông, chông djch 
bnh Covid- 19 trén song truyén thanh dja phuang dê ngithi dan thrqc rô. 

Yêu cu các cci quan, ban, ngành, Mt trn, hi, doân th, các cu quan 
Trung hang, tinh dóng trên dja bàn huyn và UBND các xä, thj trân khân 
twang thirc hin./.1Lzo 

(Gzi kern Quytt djnh sá 1105/QD-UBND ngày 16/4/2020 cña UBND tinh Quáng 
Narn) 

Noinhân: 
-Nhutrên; 
- 'VT Huyn üy, HDND, UBND, 
UBMT TQVN huyn; 
- CVP, PCVP; 
- Lru: VT. 



UY BAN NHAN DAN 
TINH  QUANG  NAM 

S: 1105 /QD-UBND 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tiy do -  Hinh phüc  

Quáng Nam, ngày 16 tháng 4 nám 2020 

QUYE.T DINil 
V vic tiêp titc t3m dfrng các hoit dng d phông, chIng 

djch bnh COVID -19 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH QUANG NAM 

Can th Lut T chác chInh quyn da phwong ngày 19/6/2015; 
Can ct- Luçt Phông, chng bnh truyn nhiêm ngày 21/11/2007, 
C'án ce Nhj ctjnh sá 101/2010/ND-CF ngày 30/9/2010 cta C'hinh phi 

quydjnh chi tiêt thi hành mt so diêu cia LuçIt Fhdng, chông bnh truyên 
nhiêm ye áp dyng bin pháp cách ly y tê, cwö7zg chê cách ly y tê và chóng dich 
dc tln'j trong th&i gian có djch; 

Can th ket lun cüa Thi tu-&ng ChInh pht tçi cuc hQp Thu'&ng fry'c 
GhInh phi vào chiêu ngày 15/4/2020; 

Xét de ngh/ cia Giám dác S& Van hóa, The tliao và Du ljch. 

QUYET D!NII: 
Diu 1. Tip tiic tam di'rng các hoat dng d phông, chng djch bnh 

COVID - 19. Cu the nhir sau: 

1. Các ho3t dng tip tiic tm düng: 

a) Các boat dng 4n chuyn hành khách cüa các tuyn 4n tãi hành 
khách cô dinh lien tinh, noi tinh, các boat dng vn tãi càa xe hgp dông, xe du 
1ch, xe burt, xe taxi (trl tru'&ng hQp ctc bitt  vi do cong vy và các trwOng 
hcrp cung cap hro'ng thtc, thtc phâm, nhu yeu phám can thiêt, xe thta dOn cong 
nhân, chuyên gia cia các doanh nghip, chuyên cM nguyen vt lieu san xuât). 

b) Các Ca s& kinh doanh: nhà hang, quán an, quán nxgu bia, cà phê, giãi 
khát (chi các cc' so nay thrcic phép ban hang cho khách mang ye hotc th dyng 
djch vy giao hang trirc tiêp tgi nhâ); quail bar, rjj truang, internet cong cong, 
trô chci din tCr, karaoke, xoa bóp (massage), rap  chiêu phim, rp hat, trj 1iu, 
thâm m5, chàm soc src khôe. 

c) Các boat dông van hóa, l hi, hi thi, hi din, l k' nim, trin lam. 

d) T.t ca các hoat dng th diic, th thao và các bAi tim. 

e) T chüc tour du lich, ban ye tham quan, don khách du ljch mâi tai  các 
khu, diem du lich, di tIch lich sü - van boa, danh lam thäng cãnh, c sa li.ru tnI 
du ljch, khu vui choi giài trI. 
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f) Các sir kin tp trung trên 20 nguôi trong 01 phông; ti tp qua 02 
ngithi t?i  ncii cong cong. 

g) Các nghi 1 ton giáo, hoat dông có tp trung tr 20 ngithi trâ len tai  các 
cci sâ ton giáo, tin ngi.rthig, th tix. 

2. Phtm vi áp ding: Trên toàn tinh Quâng Nam. 

3. Thbi gian áp dirng: Tir ngày 16/4/2020 dn ht ngày 22/4/2020. 

Diu 2. Giao Chü tich TJBND các huyên, thj xâ, thành ph chi dao  các 
ngành chüc näng và UBND các xa, phithng, thj trãn thuông xuyên kiêm tra, 
giám sat viêc thixc hiên, kip thyi xir 1r nghiêm các to chIrc, Ca nhân không 
chap hành. 

Diêu 3: Quyt djith nay có hiu hrc k tr ngày k. QuyM djnh s 
708/QD-UBND ngày 17/3/2020, Quyêt djnh so 861/QD-UBND ngày 
27/3/2020, Quyêt dinh so 864/QD-UBND ngày 28/3/2020 và Quyêt djnh so 
865/QFJ-UBND ngày 28/3/2020 cüa UBND tinh hêt hiu lirc thi hành. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh; Thu trixàng các S, Ban, ngành; 
Chü tich UBND cac huyên, thi xa, thành phô; Chü tich UBND các xã, 
phix?ng, thj trân và cac ccy quan, do'n vi, to chüc, Ca nhân lien quan nêu ti 
Diêu 1 can cir Quyet djnh thi hành./. 

No'i nhân: 
-Nhu'Diêu4; 
- BCDQG phông, chông djch Covid-19; 
- Van phông ChInh phü; 
- TTTU, IT HDND, UBND tinh; 
- UBMUQVN tinh; 
- Các S&, Ban, ngành, doàn the cña tinh; 
- Báo Quang Nam, Dai PTTH Quang Nam; 
- Cong Thông tin din tir tinh; 
- UBND các huyn, thj xa, thânh pho; 
- Lixu: VT, TH, KTN, KTTH, NC, Ban Tiêp 
CD, QTTV, KGVX. - A 
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