
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 
Số:   445   /SKH-DN 

V/v cung cấp thông tin các nhà hàng, 

 cửa hàng, khu vui chơi, địa điểm du lịch. 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày  27  tháng 3 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

                 - Các Sở: Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

       - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1242/UBND-

VX ngày 25/3/2020 về việc cung cấp thông tin nhà hàng, cửa hàng, địa điểm du 

lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các 

Sở, ngành và địa phương phối hợp rà soát, thống kê danh sách các nhà hàng, cửa 

hàng, địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí thuộc chức năng, địa bàn đơn vị 

quản lý. Thông tin cung cấp theo mẫu sau: 

STT Tên cửa hàng, nhà hàng, khu 

vui chơi... 

Tên cá nhân, tổ chức 

làm chủ 

Địa điểm kinh 

doanh 

1    

2    

3    

Thông tin cung cấp xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

02/4/2020; đồng thời gửi qua hộp thư điện tử hoangyen@quangtri.gov.vn để 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng thời hạn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, báo 

cáo để góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19. Rất mong sớm nhận 

được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT, DN. 

 

 

Q.GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 Nguyễn Huy 
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