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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NINH BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:………/UBND-VHTT 
V/v triển khai một số biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

TP Ninh Bình, ngày…..…tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Thực hiện Văn bản số 220/UBND-VP6 ngày 02/5/2021 của ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 đã đề ra theo nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của 

thành phố. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K (khẩu trang, khoảng cách, không 

tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế), đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Không tổ 

chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức 

phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Xử phạt nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định. 

2. Tạm dừng tổ chức các lễ hội, các hoạt động dịch vụ Karaoke, quán Bar, 

vũ trường, xông hơi massage, rạp chiếu phim, game online, trò chơi điện tử. 

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h00 ngày 03/5/2021 cho đến khi có thông báo 

mới. 

3. Giao UBND các xã, phường thông báo tới tất cả các tổ chức, cá nhân 

hoạt động dịch vụ Karaoke, quán Bar, vũ trường, xông hơi massage, rạp chiếu 

phim, game online, trò chơi điện tử trên địa bàn tạm dừng hoạt động theo nội 

dung trên; đồng thời tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc 

chấp hành của các cơ sở và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố thông báo nội 

dung trên trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời chỉ đạo Đài truyền 

thanh các xã, phường thực hiện thông báo trên hệ thống đài truyền thanh các xã, 

phường. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố  hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

UBND các xã, phường và các cơ sở hoạt động  dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa 

bàn thực hiện nghiêm các nội dung trên. Tổng hợp tình hình báo cáo UBND 

thành phố theo quy định. 



2 

 

6. Công an thành phố phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin và 

UBND các xã, phường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 

theo quy định. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị ,UBND các 

xã, phường nghiêm túc thực hiện./. 

(Gửi kèm Văn bản số 220/UBND-VP6 ngày 02/5/2021 của UBND  tỉnh Ninh 

Bình về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lưu: VP, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Mỹ Hạnh 
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