
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KGVX Hà Nam, ngày       tháng     năm 2022 
V/v chủ trương cho phép các cơ sở  

kinh doanh dịch vụ: Karaoke, vũ trường,  

quán bar, massage, quán Internet,  

trò chơi điện tử hoạt động trở lại 

 

                                 
                                   Kính gửi:  

- Các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Y tế, 

  Thông tin và Truyền thông; 

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ; Thực hiện Văn bản 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"; căn cứ Kết luận tại Hội nghị giao ban tuần 08/2022 (Thông báo tại Văn 

bản số 398/TB-VPUB ngày 23/02/2022), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh  có ý 

kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Karaoke, vũ 

trường, quán bar, massage, quán Internet, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh hoạt 

động trở lại từ 16h00 ngày 26/02/2022. 

2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với các sở, 

ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ trên hoạt động trở lại bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của 

Trung ương, của Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; cập nhật cấp độ dịch, 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn, tham mưu đề xuất UBND 

tỉnh chỉ đạo kịp thời, phù hợp. 

3. Các sở, ngành: Y tế, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền 

thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

hướng dẫn cụ thể các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương; 

chủ động đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh nêu trên; kịp 

thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- VPUB: CPVP, KGVX, TH(1); 

- Lưu: VT, KGVX (Th). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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