
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 12956/UBND-DL 

V/v liên quan đến hoạt động trở 

lại đối với các rạp chiếu phim 

trên địa bàn 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Sở Y tế; 

- Sở Du lịch; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. 

 

Thực hiện Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 

định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19”, nhằm phục hồi phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, UBND 

tỉnh điều chỉnh một số nội dung liên quan đến hoạt động trở lại đối với các rạp 

chiếu phim trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Cho phép hoạt động trở lại các rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh từ ngày 

01/01/2022 (không quá 20% công suất phục vụ trong cùng một phòng chiếu). 

2. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh rạp chiếu phim thực hiện nghiêm túc 

phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (như nhân viên đã tiêm 02 mũi 

vacxin, khách hàng đã tiêm 02 mũi vacxin, có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm 

tính trong vòng 72h, quét mã QR Code, bố trí ngồi giãn cách, tuân thủ 5K...). 

3. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã và thành phố 

Huế tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh rạp chiếu phim 

trên địa bàn quản lý nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, DL. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Phước Nhật 
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