
uBND tØnh ninh b×nh 

Së Y TÕ 

 

Số:            /TTr-SYT 
V/v tạm dừng toàn bộ các hoạt động 

thể thao tập trung đông người, dừng 

hoạt động đón tiếp khách tại các sân 

golf, các sân tập golf trên địa bàn 

tỉnh để phòng chống dịch Covid-19 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

Ninh Bình, ngày          tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. 

 

  

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến hết sức phức 

tạp, đặc biệt tại một số quốc gia trong khu vực Châu Á và Đông Nam Á, trong 

đó có Lào và Campuchia có biên giới giáp Việt Nam. 

Tại một số tỉnh, thành phố trong nước, trong đó có các tỉnh Hà Nam, Nam 

Định, Hòa Bình, Thanh Hóa tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện một số ca 

nhiễm Covid-19 tại cộng đồng với lịch trình di chuyển phức tạp. 

Căn cứ tình hình kiểm soát và phòng chống dịch Covid-19 của cả nước và 

của tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo: 

Tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể thao tập trung đông người, dừng 

hoạt động đón tiếp khách tại các sân golf, các sân tập golf trên địa bàn tỉnh để 

phòng chống dịch Covid-19. 

Thời gian thực hiện: từ 0h00 ngày 15/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Sở Y tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tỉnh ủy (B/C); 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (B/C); 
- Sở Văn hóa -Thể thao; 
- Lãnh đạo SYT; 

- Lưu: VT, NVY.   (C/) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Dương 
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