
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Số:           /UBND-VX 
 

V/v phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra trong hoạt 

động lễ hội, di tích  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày        tháng     năm 2020 

 
 

 

                                   Kính gửi:  

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Sở  Du lịch; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công điện số 

393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, 

di tích, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở Văn hóa và Thể thao, Du 

lịch, Thủ trưởng các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích như sau: 

1. Tạm dừng tổ chức các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có 

ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc phải giảm quy mô, thời gian tổ 

chức lễ hội; giảm các hoạt động trong lễ hội; hạn chế tổ chức các hoạt động hội 

tập trung đông người tham gia; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh 

theo hướng dẫn của ngành y tế. 

3. Tuyên truyền, yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các 

hoạt động tại lễ hội, di tích. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế tham gia 

hoạt động du xuân, lễ hội. 

5. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại các hoạt động lễ hội, di tích theo 

hướng dẫn của ngành y tế. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- Bộ VH,TT&DL (báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo, Đài PTTH Bình Định; 

- Lãnh đạo và CV VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K5. 

KT.CHỦ TỊCH                                                                         

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

Nguyễn Tuấn Thanh    
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