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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai công tác phòng
chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do virus Corona

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 150/SVHTT-VP ngày 05/02/2020 của Sở Văn hóa
và Thể thao về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do virus Corona tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các
địa điểm tâm linh (đền, chùa, miếu mạo...), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu
cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Yêu cầu Ủy ban nhân nhân các xã, phường kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt
động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các địa điểm tâm linh
(đền, chùa, miếu mạo...) tại địa phương để tránh tụ tập đông người, đảm bảo các
điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã triển khai công tác dọn dẹp vệ
sinh, tiêu độc, khử trùng tại trụ sở làm việc, các thiết chế văn hóa thể thao phục
vụ nhân dân. Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị để triển
khai thực hiện.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã và UBND các xã, phường không tổ
chức, tiếp nhận các hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể
thao tụ tập đông người trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt
chẽ các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thị
xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona gây ra.
4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã tích cực phối hợp với
các đơn vị liên quan tổ chức tuyên tuyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn
xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.
Nhận được Công văn này yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở VH&TT tỉnh;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Chánh VP, các PCVP UBND thị xã;
- Lưu VT,CVVX.
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