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UY BAN NHAN DAN
HUYN DAN P1IUYNG

CONG HOA xA HQI CHU NGHLA VIT NAM
Dc hup - Tu do - fianh phüc

S: ,//j/UBND-VHTT
V/v thirc hin cong tác phông,
chong djch bnh trong hot dng
ti các 1 hi, di tfch tren dia bàn
huyn Dan Phizçing näm 2020.
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Dan Phu'Qng, ngày 01 tháng 02 närn 2020

j),/' KInh giri: UBND các xa, thj trin;

—/—

Thixc hiên Cong van s 79-CV/TW ngây 29/01/2020 cüa Ban BI thir Trung
uong Dng; Chi th so 06/CT-YI'g ngày 31/01/2020 cña Thu tixng ChInh phü ye tang
cI.r&ng các biên pháp phông, chOng truc các dien biên phirc tap mi cña djch bnh
viêm du&ng ho hap cap do chüng mi cüa vi rut Corona gay ra; Cong din so 393/CDBVHT'IDL ngày 3 1/01/2020 cüa B Van hóa - The thao và Du ljch ye vic phông.
chong dich bênh viêm ththng ho hap cap do chüng mri cüa vi r1it Corona gay ra trong
hoat dng 1 hôi, di tIch. UBND huyên Dan Phrçng yêu câu UBND các xã, th trãn
thc hin các ni dung sau:
1. Chü tjch UBND các xã, th trn chi dao các b phn chuyên mOn tang ctrng
phôi hçrp chat chê cüng Ca quan y te dja phinmg thumg xuyên theo dôi cp nht tInh
hInh djch bênh, thông tin kjp thi, day dü, chInh xác den ngi.rôi dan và du khách tharn
gia các hoat dông lê hi; tuyên truyên các bin pháp phông, chông djch bnh viêm
ththng ho hap cap.
2. T?m dirng các hoat dng van hóa tp trung dOng ngithi, các Lê hi truyên
thông chi.ra khai mac trên dia bàn huyn t'à ngày 0 1/02/2020 cho den khi có thông báo
cüa UBND huyn.
3. Dôi vi cac 1 hi truyên thông (Quy mô lang) dâ tO chii'c khai mac phâi giãrn
quy mô, thii. gian to chirc lê hi; giàrn cáchoat dng trong lê hi, han chê to chic các
hoat dng hi t.p trung dông ngui tham gia và drng toàn b cOng t.c to chüc le hi
truyên thông truóc 1 6h00 ngày 01/02/2020. Khuyên cáo các du khách hn chê tp
trung và yeu câu ngrOi dan phái dec khâu trang khi tharn gia các hoat dng tai ie hi,
di tIch.
4. Day mnh cOng tác tuyên truyên, yêu câu ngu'ài dan han ché tham gia hoot
dng du. xuãn, lê hi. Tang cuô'ng cOng tác kiêm tra, giám sat ch.t chê cOng tác darn
báo v sinh, an toãn thirc phâm, ye sinh môi tnràng, day manh tuyên truyên phông,
chông djchbnh viêm du&ng ho hap cap. Chü dng xây dirng phixang an üng phó voi
các tmnh huông xáy ra tai các iê hi, di tIch:
UBND huyn Dan Phucing yêu câu UBND các xã, thj trân, Ban quãn 1' di tIch
các xâ, thj trãn nghiêm tuc thirc hin./.
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