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QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện Nam Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 27/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm;

Căn cứ Công văn số 4444/UBND-KGVX ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
trong tình hình mới.

Trước tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng 
Ngãi đang diễn biến phức tạp (Đà Nẵng thêm nhiều ca mắc mới, trong đó có 
một số là công nhân tại các nhà máy); Quảng Nam đã xuất hiện một số ca 
dương tính trong cộng đồng tại thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Tiên 
Phước trong ngày 18/7/2021 và nhiều F1 liên quan tại một số địa phương khác, 
để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

Căn cứ cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp huyện về Phòng, chống dịch Covid-19 
ngày 20/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện Nam Giang, cụ thể như sau:
1. Các hoạt động bị tạm dừng:
a. Hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, đại 

hội, hội nghị, hội thảo, nghi lễ tôn giáo, các sự kiện khác tập trung quá 30 người.
b. Các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, các tour du lịch, các hoạt động đón khách tập trung quá 30 người.
c. Tổ chức ăn, uống tập thể (đám cưới, hỏi, liên hoan, sinh nhật, tân gia, 

quán ăn, uống, cafe…) tập trung quá 20 người.



d. Hoạt động của các khu vui chơi, giải trí; internet công cộng, dịch vụ trò 
chơi điện tử, karaoke, massage, xông hơi, Bida.

e. Hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, dạy thêm, học thêm. 
2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn địa bàn huyện Nam Giang.
3. Thời gian áp dụng: Kể từ 0 giờ 00 phút ngày 21/7/2021 đến khi có 

thông báo mới và thay thế Quyết định 491/QĐ-UBND ngày 03/5/2021về việc 
tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 
Nam Giang.

Điều 2. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Văn hóa- Thông tin, 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 
Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp thông tin kịp thời để tổ chức, cá nhân trên 
địa bàn huyện được biết, thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, 
kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thường trực và Thành 
viên BCĐ cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.  

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (b/c);
- BCĐ cấp huyện phòng, chống Covid-19;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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