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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  302/UBND-VHTT 
V/v tạm thời ngừng hoạt động của đại lý 

Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng trên địa bàn huyện  

 

Tràng Định, ngày  27 tháng 3 năm 2020 

 

    Kính gửi:   

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

-  Các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao 

trên địa bàn huyện Tràng Định. 

 
 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 273/UBND-

KGVX ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Thông báo số 

122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ.   

Công văn số 476/STTTT-BCVT ngày 27/03/2020 của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Lạng Sơn. Về việc tạm thời ngừng hoạt động của đại lý Internet và điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyêṇ. 

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, ngăn ngừa 

lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. UBND huyện Tràng Định yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa 

bàn huyện, các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm một số yêu cầu như sau: 

1. Tạm thời ngừng hoạt động của Đại lý internet, Điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý kể từ ngày 28/3/2020 đến khi có thông 

báo mới. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì phối hợp với  Đội Kiểm tra văn hóa liên 

ngành thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên trong thời điểm diễn ra dịch, bệnh. 

Nếu tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh xử 

lý nghiêm và chịu trách nhiệm trước Pháp luật. 

3. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh internet, trò chơi điện tử công cộng trên địa 

bàn huyện nghiêm túc thực hiện. Nếu cố tình vi phạm, sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo 

công tác phòng chống bện Covid-19 trên địa bàn huyện. 

UBND Tràng định yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ văn hóa nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn; (b/c) 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Quốc Toản 
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