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CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Ihc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Quáng Trj,  ngày4,2  tháng  3  nàm 2020 

V/v Tm d&ng hot dng van hOa, the thao 
vâ kinh doanh djch vi an uông, giãi khát 

KInh gCri: 
- Các S&, Ban, ngành, doàn the; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô. 

Thrc hin Chi thj s 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 cüa Thu tung ChInh phU; 
UBND tinh dâ ban hành Cong din so 02/CD-UBND ngày 27/3/2020 ye vic quyêt lit 
thirc hin dcit cao diem phông, chông djch bnh Covid-19. Trén cc sâ dê nghj cüa 
UBND thành phô Dông Ha và kiên cüa các thành viên Ban Chi dao  Covid- 19 tinh tai 
phiên hcp chiêu ngây 29/3/2Q2AJ ye vic de xuât bô sung các bin pháp tang ciiäng 
phông, chông djch; 

TJBND ti'nh yêu dtu các Sâ, ban ngành, doãn th, UBND các huyn, thj xä, thành 
ph tm dcng các hot dng sau kê tr 0h00 ngày 30/3/2020 den den hêt ngày 
1 5/4/2020: 

1. Các ho?t dng ti các dja dim, câu lac b giâi tn, th thao theo hInh thirc tp 
trung nhu: Gym, Yoga, Zumba, Bida, Bong dá, Tennis, Câu lOng.... Khuyên khIch 
nhân dan hra ch9n 1oi hinh the thao phü hcp dé tr tp Iuyn ti nhà, nâng cao strc 
khOe. 

2. Các hoat dng kinh doanh djch vi1 an ung, giãi khát tp trung tai  các dja dim 
nhu: Quán Ca phé, quán an sang, nba hang... Các co sâ kinh doanh djch vii duqc chü 
dng thay dOi hInh thirc kinh doanh dê phiic vi1 nhu câu ng1Ii dan, ciii the: Chi ban 
hang cho khách den mua mang ye và ban hang qua mng (online). 

Yêu cu cac ca quan, dja phucing nghiêm tic thrc hin./.j  

Noi nhIn: 
- Nhr trên; 

- Ban Thithng vv Tinh üy (b/c); 
- Thtxmg trrc HDND tinh (b/c); 
- PCTTT UBND tinh Ha S Dông (b/c); 
- Thành viên BCD phóng, chng djch Covi-19 tinh; 
- Dài PTTH tinh, Báo Quang TrI,  Website tinh (dé thra ti 
- Liru VT, VX. 
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