
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VXNV Ninh Thuận, ngày        tháng 3 năm 2022 
 

V/v tổ chức các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, giải trí 

trong điều kiện bình thường mới 

 

 

                                           

                      

Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy 

định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; 

Căn cứ Công văn số 497/BVHTTDL-VHCS ngày 18/02/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường trong điều kiện bình thường mới và Thông báo kết 

luận số 418-TB/TU ngày 01/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí như karaoke, 

quán bar, vũ trường, hát cho nhau nghe, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, khu vui 

chơi, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật (sau đây gọi tắt là dịch vụ văn 

hóa, giải trí) trên địa bàn khu vực thuộc xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (theo kết 

quả đánh giá cấp độ dịch của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố) được phép 

hoạt động trở lại kể từ ngày 05/3/2022, với các điều kiện sau: 

a) Tất cả những người sử dụng dịch vụ phải thực hiện nghiêm quy định 5K, 

tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (theo quy định hiện hành của Bộ Y tế); 

Không cung cấp dịch vụ cho người đang có các triệu chứng mắc COVID-19 (ho, 

sốt…). 

b) Đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý về kinh doanh dịch vụ.  

c) Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí phải có kế hoạch phòng, 

chống dịch và phương án xử trí đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 

được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi cung cấp dịch vụ) phê duyệt 
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trước khi tổ chức hoạt động trở lại; Chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm 

bảo phòng, chống dịch COVID-19, phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền 

địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.  

d) Thực hiện việc tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 (theo quy định hiện 

hành của Bộ Y tế) cho 100% người làm việc (bao gồm: chủ cơ sở, người quản lý 

và nhân viên phục vụ tại cơ sở); thực hiện vệ sinh, phòng chống lây nhiễm tại khu 

vực cung cấp dịch vụ (khử khuẩn, thông khí,…) ngay sau mỗi đợt phục vụ khách. 

 đ) Tại khu vực cửa ra vào của địa điểm kinh doanh dịch vụ phải tổ chức 

khai báo y tế; tạo và sử dụng mã quét QR để quản lý, kiểm soát người ra vào cơ 

sở; toàn bộ nhân viên tại cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện khai báo y tế hằng 

ngày khi đến làm việc tại cơ sở để truy vết, khoanh vùng gọn, không để lây lan ra 

cộng đồng (nếu ghi nhận ổ dịch). 

e) Có phương án khai thác công suất phòng hát karaoke, rạp chiếu phim, 

địa điểm kinh doanh dịch vụ phù hợp với từng cấp độ dịch theo hướng dẫn của cơ 

quan chức năng về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. 

g) Ký cam kết thực hiện nghiêm các điều kiện, tiêu chuẩn trên. 

2. Giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các địa 

phương thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ sở kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, giải trí và xử lý khi có xảy ra dịch bệnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định. 

3. Giao Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm 

tra, kiểm soát các hoạt động đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch; kịp thời phát hiện, xử lý và dừng hoạt động đối với cơ sở không đảm 

bảo các điều kiện theo quy định; khi phát sinh các tình huống dịch bệnh khẩn 

trương, nhanh chóng xử lý, dập dịch kịp thời; báo cáo, đề xuất xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn kiểm tra, thẩm định, phê duyệt kế hoạch và phương án 

phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng trên địa bàn; 

chỉ đạo lực lượng chức năng có liên quan thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định. 

5. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tham mưu Ủy ban nhân 

dân cùng cấp trong chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại cơ sở kinh doanh dịch vụ. 

6. Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh có trách nhiệm phối hợp với 

Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các 
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huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

phối hợp giám sát, kiểm tra, kịp thời báo cáo, xử lý các trường hợp vi phạm theo 

quy định.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, 

vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch)./. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Bộ VHTTDL; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VXNV.    ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên  
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