
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:        /BVHTTDL-VHCS 
V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường  

hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích 

    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

            Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2020 

                                     

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

                                                            

 
  

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29 

tháng 01 năm 2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng 

đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 

ngay một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở 

Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung 

ương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể tại địa phương để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, 

kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

2. Trong trường hợp cần thiết tạm dừng các hoạt động tập trung đông 

người; căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng 

tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP     

ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./.   
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 

- Lưu: VT. VHCS (5), NTT.75. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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