
UY BAN NHAN DAN 
TINH NINH B!NH 

S:  36I  /UBND-VP6 
V/v cho phép hot dng tth 1ii 

mt so hot dng, dich vu 
trên dia bàn tinh 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Ninh BInh, ngày 02 tháng 7 nám 2021 

KInh gi:ri: 
- Các Si, ban, ngành, doàn th, ca quan, dan vi 

trên dja bàn tinh; 
- UBND các huyn, thành phô. 

Can ci1 tinh hInh djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh hin nay dang 
duçic kim soát t&; d thirc hin tt "mic tiêu kép" vüa dam bào an toàn, 
nâng cao siirc khóe nhân dan, vüa dam bão phát trin kinh tê - xâ hi, UBND 
tinh chi dao: 

1. Cho phép hoat dng tth laj  di vâi mt s loai hInh kinh doanh, djch vi sau: 

- Các khu, dim du ljch, các di tIch trén dja bàn tinh (chi ducrc don, phyc vy 
khOch trong tinh), 

- Tt Ca CáC djch v11 (tri'r Karaoke, vii tru'Oi'zg, quán Bar, xóng ho'i, massage, 
game online, trO chai diên tü); 

- Các dja dim djch viii an uéng (tth các djch vy an ung 0' khu vui cho'i 
cOng cong). 

Thôi gian: Tu' 0 giô' 00 phñt ngày 03/7/202 1. 

2. Yêu cu các co sâ djch viii, phiic vi khi hoat  dng trà lai  phài thirc hin 
nghiêm thông dip 5K và các bin pháp v phông, chng djch Covid- 19 theo quy 
djnh. Ngithi dirng d.0 các dan vj, co sà kinh doanh dch vi phài chju trách nhiêm 
truâc pháp 1ut v vic tuân thu các quy djnh v phông, chng djch Covid- 19. 

3. Tip t1ic han  ch to chic các hoat  dng tp trung dông ng11i không can 
thi&; thrc hin nghiêm vic deo khu trang khi ra ngoài nhà, giü khoàng each 
giüa ngui vfii ngi.thi tai  các dja dim cong cong...  Di vi các hoat  dng khác 
thirc hin theo quy djnh tai  các van bàn hin hành. 

4. Giao các Si, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph trên ca sâ chüc 
nàng thim vii chi dao  các 1irc luqng chüc näng tang ci.r&ng kim tra, don dc, 
nhäc nhà vic thirc hin các bin pháp phOng, chng djch Covid- 19 theo ngành, 
linh vrc, dja bàn; xr 1 nghiêm các truOng hçip vi pham các quy djnh trong cong 
tác phOng, cMng djch Covid-19. 



5. Giao S Y t chü trI, phi hçip vi Si Van boa và The thao, S Du ljch, 
Cong an tinh, UBND các huyn, thành ph và các dcin vi lien quan hithng dn, 
theo dOi, kim tra, giám sat, ctp nht tInh hInh djch bnh và trin khai thirc hin 
các bin pháp phông, chng djch Covid- 19 trên dja bàn tinh, báo cáo kt qua thirc 
hin v Uy ban nhân dan tinh theo quy 

No'i nhân: 
-Nhu'trên; 
- Ban Thix?ing vi,i TInh üy; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Thành viên BCD PC dich Covid-19 tinh; 
- Các Huyn üy, Thành üy, Dáng ñy trirc thuc TU; 
- Các VP, Cong TTDT tinh; 
- Urn: VT, VP 6. 

5.Tr121 CVYT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

  

Pham Quang Ng9c 
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