
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
________________________________ 

 

Số: 186/SVHTTDL-QLVH 
V/v tạm ngừng hoạt động của các cơ sở  

kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________________________ 

 

           Hưng Yên, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

   

                   Kính gửi:  

                                   - Công an tỉnh Hưng Yên; 

                                   - Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 93/TB-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh 

thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống 

Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh; trước tình hình dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng và bùng phát 

cao; để đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, 

thể thao, vui chơi, giải trí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị: 

- Công an tỉnh đạo các phòng chức năng phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban 

chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke, vũ trường, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, massage, xông hơi, phòng 

tập gym, yoga, các hoạt động giải trí đông người: game online, truy cập internet, trò 

chơi điện tử tạm ngừng hoạt động cho đến khi có chỉ đạo mới. 

Giao Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn của Công an tỉnh, 

các sở, ngành liên quan và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, 

thể thao, giải trí cố tình vi phạm chỉ đạo tạm ngừng hoạt động của Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

Đề nghị Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện!  
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Sở Thông tin - Truyền thông; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLVH.  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Đào Mạnh Huân 

https://game.thanhnien.vn/
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