
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

PHAN RANG – THÁP CHÀM 
              

Số:          /UBND-TH 

V/v trả lời ý kiến phản ánh của ông 

(bà) Trần Thị Thanh Thảo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày     tháng 02 năm 2022 

  

                           

 

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền Thông. 

 

Tiếp nhận Công văn số 369/ STTTT – TTCNTTTT ngày 21/02/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Trần Thị 

Thanh Thảo; địa chỉ tại Khu phố 2, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện thoại: 0907.835.366.  

Nội dung phản ánh như sau: 

“Kính thưa: Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành! Vui lòng cho 

tôi hỏi và cũng là thắc mắc của nhiều người. Khu trò chơi giải trí ở siêu thị đã đóng 

cửa từ 4/5 tới nay, trong khi hầu hết tất cả các dịch vụ liên quan đều đã được hoạt 

động: bida, mátxa, quán ăn nhậu... đều đông đen không đeo khẩu trang. Cả khu vui 

chơi Gala ở khu K1 đã được hoạt động, rạp chiếu phim cũng hoạt động. Vậy tại 

sao tỉnh không ra công văn cho phép ngành giải trí điện tử được hoạt động. Chúng 

tôi cần kinh doanh để có thu nhập mà kiếm sống. Ngành chúng tôi bị cấm rất lâu 

rồi. Xin các ban, ngành xem xét, người dân cần công việc. Cả tỉnh chỉ còn 2 khu 

vui chơi ở siêu thị là chưa hoạt động, còn tất cả đã về vị trí ban đầu. Chúng ta sống 

chung với dịch mà!” 

Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, UBND thành phố trả lời như sau: 

Căn cứ Công văn 7026/UBND-VXNV ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường các biện pháp cảnh giác nguy cơ bùng phát dịch trong dịp Lễ, Tết 

sắp đến, tại mục 1, điểm b có nội dung “Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở 

Karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử”. Vì vậy, khu vui chơi ở siêu thị, 

dịch vụ điện tử hiện nay vẫn nằm trong danh sách chưa được hoạt động. Đề nghị 

các cơ sở kinh doanh tạm thời tiếp tục chấp hành các quy định của pháp luật cho 

đến khi có thông báo mới. 

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến đến Sở Thông tin và Truyền thông 

tổng hợp, thông tin đến người dân được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Huân 
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