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Thời gian qua, thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tạm dừng 

một số loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tỉnh, trong đó có 

dịch vụ Internet, trò chơi điện tử cộng cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử cộng cộng trên địa bàn tỉnh 

cơ bản chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một 

số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh không chấp hành các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19, vẫn lén lút tổ chức hoạt động  gây bức xúc trong dư luận và 

nhân dân. 

 Trước tình hình trên, để tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhất là Quyết định số 

2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh và Văn bản số 9600/CV-BCĐ 

ngày 28/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh 

Phúc, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức 

triển khai một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp 

tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc 

dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Inernert, trò chơi điện tử 

công cộng. 

2. Chỉ đạo tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, 

trò chơi điện tử công cộng thuộc loại hình kinh doanh đang tiếp tục dừng hoạt 

động. Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vẫn hoạt động trái phép, không tuân thủ 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. 

3. Tiến hành rà soát đối với các cơ sở kinh doanh Internet, trò chơi điện tử 

công cộng không chấp hành tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch đã bị cơ 



quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính gửi Sở Thông tin và Truyền thông 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- PTC UBND tỉnh Vũ Chí Giang (B/c); 

- Các phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Văn Minh 
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