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S&  ,igg  /SVHTTDL-VP 

V/v thie hin Clii thj 13/CT.-TTg v tip tiic 
day minh phông, chông dich Covid-19 trong 
tInhhmnhmOi. 

BInh Dwcng, ngày'XI tháng3 näm 2020 

KInh g11i: 
- Các phông chüc nang thuc S&; 
- Các dan vj sir nghip trrc thuc Si; 
- Phông VH & TT các huyn, thj xã, thành phô; 
- Trung tam VHTT - TT cac huyn, thj xã, thành phô. 
- Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thanh huyn, thj xâ. 

Can Cong van s 1132/IJBND-VX ngày 16/3/2020 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ye vic thirc hin Chi thj 1 3/CT-TTg ye vic tiêp tic day manh  phOng, chng 
djch Covid-19 trong tInh hInh mOi; COng van s 351/VPUB-HCTC ngày 17/3/2020 
cüa Van phèng Uy ban nhân dan tinh ye vic thrc hin nghiêm các bin pháp 
phOng, chông djch bnh Covid-19 theo khuyên cáo cüa B Y té. 

NhIm tip tiic dy manh  cOng tác phông, chng djch Covid-19 trong tInh 
hInh mài dat  hiu qua cao nhât, Giám dOc Si Van hóa, The thao và Du ljch yêu câu 
thu tru&ng các phOng chüc näng, dan vj si,r nghip trirc thuc, Phông Van hóa và 
Thông tin, Trung tam Van hóa Thông tin và The thao, Trung tam Van hóa, The 
thao và Truyên thanh các huyn, thj xâ, thành phO (goi chung là don vi)  thirc hin 
các ni dung nhii sau: 

1. Thu tru&ng các don vj tip tic quán trit sau s.c cho can b cOng chüc, 
viên chüc và ngithi lao dng phâi nêu cao tinh than trách nhim trong cong tác 
phông, chOng djch bnh, dông thai thirc hin nghiêm khuyên cáo cña Bô Y te ye 
các bin pháp phông, chông djch bnh; bat buc deo khâu trang a các noi cong 
cong, khu vxc dông ngrnii, khi lam vic tai  Tôa nba Trung tam Hành chInh tinh kê 
tr ngày 17/3/2020. 

2. Các phOng, ban thuc Sâ khi Co nhu cu c.n th chirc cuc hçp vci thành 
phân là cá nhân, dan vj ngoài TOa nhà thi lien h Trung tam Hành chInh cOng dê 
duçic sap xêp cuc hçp tai  khu virc tang 01 cüa TOanhà; can b cong chüc không 
duçic bâo lãnh khách len lam vic t?i  ca quan và dOng thai vic tiêp khách duçic 
thirc hin tai  khu vrc 01 cüa hai tháp cüa TOa nhà; thrc hin khai báo y tê trên 
trang tokhaiyte.vn; 

3. Thu tru&ng các don vj chü dng rà soát, nm bt danh sách di vai can b 
cOng chirc tai  Ca quan ye ljch trInh di lai, tiêp xuic vai nguii nhiêm hoc nghi 
nhim djch bnh; ijch trInh di lai các yang cong bO djch bnh. DOi vài truang hçip 
CO du hiu nghi nga can den ngay co s& y tê dê hem tra; quán trit CBCC khOng 
duçic däng tãi các thông tin sai sir that, chua dircic kiêm chirng ye tInh hInh djch 
bnh. 
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Nui nhân: 
- Nhtr trén; 
- Ban Giám dc Sâ; 
- Uru: VT, Hng.  L 

Nguyn Khoa Hãi 

GIAM oOc 

4. Phông Quãn 1 Van boa và Gia dinh chü tn phi hçTp v&i Thanh tra Sä 
tham miiu theo dOi, nàm bat tInh hInh thirc hin nghiêm vic tam  dung  hoat  dng 
các rtp chiêu phim, quán bar, karaoke, vU trithng, các hot dng tai  các khu, diem 
du ljch, các dan vj itt hành, các diem di tich ljch sü, van hóa, Bàn tang trén dja bàn 
quãn 1 ttr ngày 17/03/2020 den hét ngày 31/3/2020. 

5. Phông Quân 1 Du ljch tip tic tham mini vn dng vic si'r diing các ca so 

liru trü du Ijch sO diing vào vic cách ly phông, chông djch bnh Covid- 19 dé ph%ic 
vi cong the each ly tp trung khi can thiêt theo si,r chi d?o  cüa Uy ban nhân dan 
tinh. 

6. Giao Thanh tra SO tham mru giái pháp trong vic phi hqp vOi COng an 
tinh, Phông Van hóa và Thông tin các huyn, thj xã, thành phô và các dan vj có lien 
quan to chOc kiêm tra, hizOng dan các ca sO kinh doanh djch vi van hóa, the thao, 
du ljch và các hot dng khác có tp trung dông ngixOi trong vic chap hành sir chi 
dao cüa Uy ban nhãn dan tinh theo tti cOng van 11 32/UBND-VX ngày 16/3/2020 
cüa Uy ban nhân dan tinh; dông thOi thtthng xuyên cp nht báo cáo k& qua th?c 
hin ye PhOng Quãn 1 V hoá và Gia dInh dé tong hcip. 

VOi cac nôi dung yêu cu nêu trên, SO Van hóa, Th thao và Du ljch dê nghj 
các phông ban, dan vi sir nghip trirc thuOc, PhOng Van hóa và Thông tin, Trung 
tam Van hóa, Thông tin và The thao, Trung tam Van boa, The thao và Truyên 
thanh các huyn, thj xã, thành phO nghiêm tue triên khai thijc hin./t.-- 
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