
BỌ VĂN IIỎA, THÊ THAO VẢ DU LỊCH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - T ự  do  - H ạnh phúc

số:391 /BV H TTD L-V H CS 
V/v phòng, chống dịch bệnh vicm đường Hà Nội, ngày 3 1 tháng 01 năm 2020
hô hấp cấp trong hoạt động lề lìội, di tích

Kính gửi: Uy ban nhân dàn các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chi dạo cùa Ban Bí thư  tại Công văn sô 79-CV/TW  ngày 29 
tháng 01 năm 2020 và Chi thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm  2020 cùa 
Thu lướng Chính phu về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chung mới của vi rút Corona gây ra, Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch trân trọng 
dồ nghị Uy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 
ngay một số nội dung sau:

1. Chi dạo Sơ Văn hóa, Thế thao và L)u lịch, Sơ Vãn hóa và Thể thao, Sơ 
Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tinh/thành phô trực thuộc trung 
ương tăng cường phối hợp chặt chõ với Sơ Y tê và các cư quan, ban, ngành, 
đoàn thc tại địa phương dỏ thường xuyên cập nhật, theo dõi tinh hình dịch bệnh, 
kịp thời thông tin dây du, chỉnh xác đến người dân và du khách; đây m ạnh công 
tác tuyên truyền tại lề hội và di tích về các biện pháp phòng, chổng dịch bệnh 
viêm  đường hô hấp cấp do chung mới cua vi rút Corona gây ra.

2. Trong trường hợp cần thiết tạm dừng các hoạt dộng lập trung đông 
người; căn cứ tình hình thực tế, chi đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng 
tổ chức lề hội theo đúng quy định tại Đicu 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 8 năm 2018 cua Chính phu về quán lý và tô chức lề hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đè nghị Uy ban nhân dân các 
tinh, thành phô trực thuộc Trung ương chi đạo thực hiện./.

Nơi nhân:
- Như trên;
- Vãn phòng Chính phu:
- Bộ trưởng (đẻ bảo cảo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thúy;
- Lưu: VT. VHCS (5), NTT.75.


