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QUYET D!NH 
Vê vic ttm dñ'ng các hojt dng d phông, chông dlch  bnh Covid-19 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYEN NAM GIANG 

Can th Lut T chz'c chInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015, Luát tha 
dói, bó sung rnç5t so diêu cia LuIt To chi'c Chlnh phz và Lut To chi'c chInh 
quyên d.iaphu'crng ngày 22/1]/2019, 

Can ct Lut Phông, chOng bnh truyên nhiêrn ngày 21/11/2007, 
Can c Nghj dnh sO 101/2010/ND-CT ngày 30/9/2010 cia ChInh phz 

quy djnh chi tiêt thi hành mt sO dieu cia Luát Phông, chóng bnh truyên nhiêm 
ye áp dyng bin pháp cách ly y té, cicöng chê cách ly y tê và chóng djch dic thu 
trong thai gian Co dfch, 

Can ci Chi thj sO 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 cia Thi tu'O'ng ChInh phi 
ye tiêp t,c thcc hin các bin pháp phOng, chOng djch Covid- 19 trong tinh hmnh 
mOi; 

Can c Quyê't djnh sO' 2220/QD-UBND ngày 12/8/2020 cüa UBND tinh 
ye vic tçlrn dIrng rn5t sO hogt dng dêphOng, chong dich bênh Covid-19, 

Theo dé nghf cia Van phOng Thicàng trrc Ban ('hi dQo cap huyn phOng, 
chOng djch bnh Covid-19. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Tarn dirng các boat dông d phèng, chng djch bnh Covid-19 
trên da bàn huyn Narn Giang, ciii the nhu sau: 

1. Các hoit dng tm diung: 
a) Hott dng vn chuyên hành kbách cüa các tuyên vn tãi hành khách cô 

dinh, các hoat dông van tãi cüa xe hop dông, xc du lich, xe taxi, xe bu2t ti1 
huyn Narn Giang di thânh phô Dà Nng, tinh Quâng Ngi (Tr tricàng hcip dgc 
bitt vi l do cOng viii và các trwO'ng hQp cung cap lucrng thuc, thwc phám, nhu 
yeu phám can thiêt, xe thea dOn cOng nhán, chuyén gia cia các doanh nghip, 
chuyén chO' nguyen vt lieu san xuát,). 

b) Các co s dào t?o,  sat hch cap giây phép lái Xe. 
c)Bánvésôdao. 
d) Các boat dông van hóa, the thao, 1 hôi, hOi thi, hi diën, 1 k' nim, 

triên lam, nghi l ton giáo, các su kiên khác tap trung qua 20 ngu'i ti cong 
cong. 

e) Các khu, dirn du lich, kim di tIch lich sü - van baa, danh lam thäng 
cãnh to chñ'c boat dông don khách tp trung qua 20 ngu'O'i. 
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Các tour du ljch dua khách di, khai thác khách dn ti1 thành ph Dà Näng 
và các viing có djch. 

Don imi khách luii tri tir thành phô Dà Näng và các ving CO djch. 
f) Hoat dng cüa các khu vui chai, giài trI, internet cong cong, trô chai 

diên tr, karaoke, xoa bóp (massage), chiêu phim, ca 50 lam dçp. 
g) Hot dng cüa các trung tarn tin h9c, ngoi ngü', giáo dic k' nãng sOng 

và dy them, h9c them. 
2. Phirn vi áp diing: Trên toàn dja bàn huyn Nam Giang. 
3. Thôi gian áp dyng: Tr Qh1  ngày 13/8/2020 den khi có Thông báo mói. 
Diêu 2. Giao Thu trithng các co' quan, dan vj: Phông Van hóa - Thông tin 

huyn, Trung tam VHTT&TTTH, PhOng Y té, Trung tam te, PhOng Kinh tê - 
Ht tang, Côngan huyn, các Co quan, doTi vi lien quan và Chü tjch UBND các 
xA, th trân phôi hcip thông tin kjp thai de các tO chirc, cá nhân lien quan trên 
dja bàn huyn biêt, thuc hin; to c1u'c kiêrn tra, giárn sat vic thirc hiên, kjp 
thi xü' 1 nghiêrn các to chrc, cá nhân không chap hành. 

Diêu 3. Chánh Van phOng HDND&UBND huyn; Thung tr1rc và thành 
viên Ban Chi d?o  cap huyn phông, chông djch bnh Covid-1 9; Thu tru'O'ng các 
Ca quan, dan vj lien quan; Chü tich UBND các xã, thj trân Va CáC tO chirc, cá 
nhân lien quan nêu ti Diêu 1 can cr Quyêt djnh thi hành./;—f 

PHO CHU TICH PHU TRACH 
AToi u/ian: 
- Nhu diu 3; 
-UBNDtinh; 
- BCD cap tinh phOng, chông djch Covid- 
19; 
- TT. HU, HDND, UBND, UBMTTQVN 
huyen; 
- BCD cap huyn phOng, chong djcli 
Covid- 19; 
- Các co quail, do vj, Hi, doàn tIi; 
- VPTT BCD cap huyn phông, chong 
Covid-19; 
- TT. Dãng üy, HDND, UBND, 
UBMTTQVN cãc x, thi trân; 
- CPVP; 
- Cng thông tin din tO huyn; 
- Luu: VT, VX, TH, NC, KTh, KTTH. 

A Vit So'n 
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