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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 
 

   UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 

28/7/2020 về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 

UBND huyện kính đề nghị các cơ quan, Ban, ngành, Hội, đoàn thể huyện và UBND 

các xã phối hợp thực hiện các nội dung sau: 
 

 1. Tạm dừng các hoạt động sau đây để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn huyện: 

  a) Hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định; 

các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt từ Nông Sơn ra Đà 

Nẵng và ngược lại.. (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung 

cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia 

của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất) 

  b) Các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. 

  c) Bán vé số dạo. 

  d) Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển 

lãm, nghi lễ tôn giáo, các sự kiện khác tập trung quá 20 người tại công cộng. 

  e) Các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tổ 

chức hoạt động đón khách tập trung quá 20 người. 

  Các tour du lịch đưa khách đi, khai thác khách đến từ thành phố Đà Nẵng và các 

vùng có dịch. 

  Đón mời khách lưu trú từ thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch. 

  f) Hoạt động của các khu vui chơi, giải trí; internet công cộng, trò chơi điện tử, 

karaoke, massage, cơ sở làm đẹp… 

  g) Hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ và dạy thêm – học thêm. 

2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn huyện Nông Sơn. 

3. Thời gian áp dụng: từ ngày 00 giờ ngày 29/7/2020 đến 00 giờ ngày 

13/8/2020. 

4. Giao cho Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện, UBND các xã 

và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều 



hình thức đến với cán bộ và nhân dân toàn huyện được biết và thực hiện (đặc biệt 

là tuyên truyền bằng xe lưu động). 

5. Giao từng cơ quan, đơn vị liên quan ở huyện căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ của mình và UBND các xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp 

thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành.  
 

Vậy, UBND huyện thông báo để các cơ quan, Ban, ngành, Hội, đoàn thể 

huyện và địa phương triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ nhằm 

ngăn ngừa tối đa sự lây lan của dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện./. 

 
Nơi nhận:                                                                      
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế;   

- TT Huyện Ủy, TT HĐND huyện; 

- TT UBMTTQVN huyện;    

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 
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