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KInhgfri: 

- Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thânh ph 
- Thanh tra Sâ; 
-Báotàngtinh 
- Các don v kinh doanh 10 hành; các khu, diem du ljch. 

Thire hin Cong van s 11321UBND-\7X ngây 16 tháng 3 näm 2020 cüa Uy 
ban nhan dan tinh BInh Duong ye vic thirc hin Chi thj so 1 3/CT-TTg ngày 
11/3/2020 cüa ThU tuóng ChInh phU ye vic tiêp tic day mnh phông, chng djch 
Covid -19 trong tlnh hInh mcci. 

Tnx&c tInh hInh din bin mói cUa djch bnh Covid- 19 dang din bin phirc 
tp,de tiêp tic chU dng trién khai các bin pháp phông, chông, giám nguy co xâm 
nhiêm và lay lan cUa vi-rUt Covid-19, Sâ Van hóa, The thao vâ Du ljch dé nghj các 
don vj phôi hçip thirc hin các ni dung: 

1. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph 

- Tip tVc chU dng trin khai các phtrcxng an phông, chng djch theo chi do 
cUa ChInh phU, cUa Uy ban nhân dan tinh và huàng dn cUa các ngành chüc nang; 
thirc hin các giãi pháp quyêt 1it phông, chông djch theo dUng tinh than Chi thj so 
05/CT-TTg ngày 28/01/2020 ThU tu&ng ChInh phU ye vic phông, chông djch bnh 
viêm dix&ng ho hap do chUng mOi cUa vi rUt Corona gay ra, Chi thj so 06/CT-TTg 
ngày 31/01/2020 cUa ThU tuàng ChInh phU ye vic tang cu&ng các bin pháp 
phông, chông trtr&c các din biên phi'rc ttp mói cUa djch viêm du&ng ho hap cap do 
chUng mâi cUa vi rUt Corona gay ra; tang cu?ng cong tác thông tin, tuyên truyên 
tren các phixong tin dé các don vj, to chUc và ngui dan biêt, huông l'rng và tir giác 
phông djch cho ban than, gia dInh và cong dông, dng thôi theo dOi, phát hin các 
trung hçip nghi ngi lien quan den djch bnh dé báo cáo kjp th&i co quan chUc 
näng xr 1 theo quy djnh. 

- Chi do tm drng hoat dng các rp chiu phim, quán bar, karaoke, vLi 
trung, các hott dng tai  các khu, diem du ljch, các don vj 1tr hành, các diem di tIch 
lich sU, van hóa, Bão tang trén dja bàn quân 1 tr ngày 17/03/2020 dn ht ngày 
31/3/2020. 

- Chi do Uy ban nhân dan các xâ, phu&ng, thj tr.n tuyên truyn, giãi thIch, 
dng vién, yéu cu chU cac co s& kinh doanh djch vii karaoke, vU tnrng, quán bar, 
hat vâi nhau, các khu, diem du ljch, các don vj 1U hãnh ti dja phtrcmg chap hành 

V/v tiep tiic day m?nh phong, chong djch 
Covid -19 và t?m drng hot dng các djch viii 
karaoke, vti tnx&ng, quán bar, rip chiêu phim 



vic tm drng hot dng dê cüng chung tay viii các cap, các ngành trong Cong tác 
phông, chng djch bnh Covid-19. 

2. Giao Thanh tra Sâ tham muu Ban Giám d6c các giãi pháp trong vic ph& 
hçip v&i Cong an tinh, Phông Van hóa và Thông tin các huyn, thj xa, thành phô Va 

các dcin vj có lien quan to chirc các doàn, to cong tác trong vic v.n dng, huóng 
dn, h trçr doanh nghip, các Co sâ kinh doanh djch vi van hóa, the thao, du lch 
và các hot dung kháe có tp trung dông ngthi trong vic chap hành sir chi do cUa 
Uy ban nhân dan tinh; dông thii theo chirc náng nhim vi tong hqp tInh hInh thirc 
hin tai  các huyn, thj xà, thãnh phô dê báo cáo So Van hóa, The thao và Du ljch 
(qua Phàng Quàn 1 Van hóa và Gia dInh) dê tng hçip báo Ban chi dao  phông, 
chông djch bnh viêm dithng ho hap cap do chUng mOi cüa vi riit Corona gay ra 
trên dja bàn tinh BInh Dirong. Báo cáo bang van ban gri ye SO Van hóa, The thao 
và Du ljch và file din tir qua dja chi email: cijvh.vhttdlbinhduong.gov.vn. 

VOi cac ni dung nêu trén, SO Vn hóa, Th thao và Du ljch d các &m vj 
phôi hcrp triên khai thrc hin./.4 

Noi nhn: 
-Nhutrên; 
- UBND tinh (dé báo cáo); 
- Cong an tinh (d bMt phi hcp); 
- Ban giám dc S& (d báo cáo) 
- Ltru: VT, QLVH&GD, Nghia. 

 

Nguyen Khoa Hãi 
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