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THÔNG BÁO
Tạm dừng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,
các dịch vụ văn hóa, điểm vui chơi giải trí, tham quan du lịch tập trung
đông người trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND
tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch COVID19 tại thành phố Hội An; Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng Văn
hóa và Thông tin thành phố Hội An thông báo tạm dừng các hoạt động văn hóa
văn nghệ, thể dục thể thao, các dịch vụ văn hóa, điểm vui chơi giải trí, tham
quan du lịch tập trung đông người trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch
Covid-19, các hoạt động tạm dừng như sau:
- Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm,
triển lãm, đại hội, hội nghị, hội thảo, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, đám
hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia, các sự kiện khác tập trung quá 30 người.
- Các hoạt động dịch vụ vũ trường, karaoke, quán bar, quán pub, massage,
cơ sở làm đẹp (spa), rạp chiếu phim, rạp hát, nhà hàng tiệc cưới, internet công
cộng, trò chơi điện tử công cộng (game), phòng thể dục thể hình (Gym, Fitness,
Yoga, Aerobic...), sân bóng đá, bida, điểm vui chơi giải trí tập trung trên địa bàn
thành phố.
- 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 30 người.
Thời gian tạm dừng từ ngày 05/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của
UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố về việc kiểm soát dịch bệnh.
Phòng Văn hóa và Thông tin kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức,
cá nhân, cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng các hoạt động
này để cùng với chính quyền thành phố triển khai hiệu quả phương án phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm
bảo sức khỏe cộng đồng./.
Nơi nhận:
- UBND TP (b/c);
- Ban Chỉ đạo TP (b/c);
- UBND các xã, phường;
- TT. VHTT&TTTH;
- TT.QLBTDSVH;
- UBND các xã phường;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân liên quan;
- Lưu: VT.
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