
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

Số:              /UBND-VP 

V/v cho phép hoạt động trở lại đối với các 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các rạp 

chiếu phim, các dịch vụ karaoke, vũ trường 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

 

 

              

                 Kính gửi:      

 

 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Công an tỉnh. 

 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 841/TTr-SVHTTDL ngày 16/6/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến cho phép hoạt động trở lại đối 

với: Biểu diễn nghệ thuật; các rạp chiếu phim; các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép 

hoạt động trở lại đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các rạp chiếu phim, 

các dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh song phải đảm bảo các điều 

kiện về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Giao Công an tỉnh tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh 

những hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ xảy ra khi mở lại các dịch 

vụ karaoke, vũ trường./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó CT UBND tỉnh (Ô. Cầu); 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Ô. Hơn, Ô. Khuyến); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVX (25). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Văn Cầu  
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