
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN NAM GIANG Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S&,,f 9/QD-UBND Nam Giang, ngày 28 tháng 7 nám 2020 

QUYET D!NH 
Vé vic tam dung các hott dng âé phông, chông djch bnh Covid-19 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN IIUY1N NAM GIANG 

Can cU Lut T chiLrc chInh quyn dja phu'ang ngày 19/6/2015; Lut süa 
dôi,bô sung môt so diêu cüa Luât To chrc ChInh phü và Lu.t To chirc chInh 
quyên dja phuo'ng ngày 22/11/2019; 

Can cir Lutt Phông, chông bnh truyên nhim ngày 2 1/11/2007; 
Can cir Nghj djnh so 1O1/2010/ND-CP ngày 30/9/2010 cüa ChInh phü 

quy djnh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Lut PhOng, chông bnh truyên nhiêm 
ye áp ding bin pháp each ly y tê, cung chê cách ly y tê và chông djch dc thii 
trong than gian có djch; 

Can cir Chi thj so 1 9/CT-TTg ngày 24/4/2020 cia Thu tuóng ChInh phü 
Ye tiêp tiic thixc hiên các bin pháp phông, chông dch Covid-19 trong tinh hInh 
m&i; 

Can cü Quyt djnh s 2014/QD-UBND ngày 28/7/2020 cüa UBND tinh 
ye vic tm dirng mt so hoat dng dê phông, chông djch bnh Covid-19; 

Can cir Cong van so 03-CV/I-IU ngày 28/7/2020 cüa Huyn üy Nam 
Giang ye viêc tiêp tue triên khai cac bin pháp cap bach phông, chong djch bnh 
Covid- 19 trên dja bàn huyn trong tInh hInh rnani; 

Theo dê nghj cüa Van phông Thu?mg tr1rc Ban Chi dto cap huyn phông, 
chOng djch bnh Covid-19, 

QUVET B!NH: 

Diu 1. Tam dü'ng các hoat dông d phông, cMng djch bnh Covid-19 
trén dja bàn huyn Narn Giang, c11 the nhu sau: 

1. Các hoit dng t,m dirng: 
a) Hot dng vn chuyên hành khách cüa các tuyên vn tâi hành khách cô 

djnh, các hott dng vn tãi cüa xe hap dông, xc du ljch, xe taxi, xc bu2t tr 
huyên Nam Giang di thành phô Dà Nng, tinh Quãng Ngai (Tnt tru'ô'ng hQp dc 
biét vi ij do cong vu và các trithng hop cung cap lu'ang thuc, thzi'c phâm, nhu 
yêu phám can thiêt, xe dua don cOng nhán, chuyên gia cia các doanh nghip, 
chuyên chà nguyen vt liu san xu0t.). 

b) Các co s dào tao, sat htch cap giây phép lái Xe. 
c) Ban ye so do. 
c) Các hot dng van hóa, the thao, lê hôi, hôi thi, hi diên, lê k' nim, 

triên lam, nghi lê ton giáo, các su kiên khác tp trung qua 20 nguani tai  cong 



dông. 
d) Các khu, diem du ljch, khu di tIch Ijch sü' - van hóa, danh lam thãng 

cânh to chirc hoat  dng don khách tp trung qua 20 nguôi. 
Các tour du Ijch du'a khách di, khai thác khách den t1r thành phô Dà Näng 

va các viing có djch. 
Don rnri khách hru tri tr thành phô Dâ Nãng và các vüng có djch. 
e) Hoat dng ci:ia các kbu vui cho'i, giâi trI, internet cOng cong, trô chai 

diên tü', karaoke, xoa bóp (massage), chiêu phim, ca s lam dp. 
f) Hoat  dng cüa các trung tam tin h9c, ngoi ng, giáo dic ki nàng song 

và dy them, h9c them. 
2. Phjm vi áp diing: Trên toàn dja bàn huyn Nam Giang. 
3. Thô'i gian áp ding: Th' 0h  ngày 29/7/2020 den ngày 13/8/2020. 
Diêu 2. Giao Thu tru'&ng các ca quan, dan vj: Phông Van hóa - Thông tin 

huyn, Trung tarn VHTT&TTTH, PhOng Y tê, Trung tarn tê, Phông Kinh tê 
Ha tang, Cong an huyên, các ca quan, dan vj lien quan và Chü tjch UBND các 
xã, thj trân phôi hyp thông tin kjp thai de các to chirc, cá nhân lien quan trên 
dja bàn huyn biêt, thirc hin; tO chuc kiêm tra, giám sat vic thrc hin, kjp 
thai xü' l2  nghiêrn các to chirc, Ca nhân không chap hành. 

Diêu 3. Chánh Van phOng HDND&UBND huyn; Thuang tr1rc và thành 
viên Ban Chi dao cap huyn phOng, chông djch bnh Covid-19; Thu truóng các 
Ca quan, dan vj lien quan; Chu tjch UBND các xã, th trân và các to chi.rc, cá 
nhân lien quan nêu tai  Diêu 1 can cir Quyêt djnh thi hành. 

Quyêt djnh nay cO hiu hrc kê tü ngày k. ./. 

PT-JO Cl-H] TICI! PHU TRACFI 
Noi n/ian: 
- Nhu diu 3; 
- UBNDtinh; 
- BCD cap tinh phông, chng dlch  Covid- 
19; 
- IT. HU, HDND, UBND, UBMTTQVN 
huyn; 
- Các co quati, doi vj, Hi, doàn the; 
- VPTT BCD cap huyn phông, chông 
Covid- 19; 
- TT. Dâng iy, I-IDND, UBND, 
UBMTTQVN CaC x, thj trân; 

CPVP; 
- Cng thông tin din tü huyii; 
- Luii: VT, VX, TH, NC, KTh, KTTH. 

A Viêt Son 
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