
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỤC ĐIỆN ẢNH 

 

Số:    77  /ĐA-VP 
 

V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra trong hoạt động điện ảnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng  02  năm 2020 

 

Kính gửi:                 

 - Các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim 

 - Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Trung tâm Văn hóa - 

Điện ảnh; Trung tâm Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; 

Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

  

Ngày 01 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

173/QĐ-TTg về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra. Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra có nhiều diễn biến phức tạp, Cục Điện ảnh đề nghị 

các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim Trung tâm Phát hành phim và 

Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, 

Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng thực hiện 

các nội dung sau:  

- Chủ động triệt để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo 

đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân, khán giả bằng các biện pháp theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế như: Vệ sinh, khử trùng các phòng chiếu, phòng chờ, 

không gian công cộng của rạp, cụm rạp chiếu phim và các thiết chế điện ảnh; hạn 

chế tối đa tập trung đông người; yêu cầu người tham gia hoạt động điện ảnh thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi công cộng;   

- Theo dõi chặt chẽ các thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và của các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để tổ chức hoạt động điện ảnh phù hợp với yêu cầu 

phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm hiện nay. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị báo cáo về Cục Điện ảnh - địa chỉ: 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội; 

ĐT: 02438452402; Email: cucdienanh@gmail.com - để xem xét, kịp thời xử lý./.  

    

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa  

và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và   Du lịch  

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để phối hợp); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Cục Văn hóa cơ sở (để phối hợp); 

- Văn phòng Bộ (để phối hợp); 

- Lưu: VT, VP, HN (200). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà  

 

mailto:cucdienanh@gmail.com

		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2020-02-12T15:51:08+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Nguyễn Thị Thu Hà<hantt.cda@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-12T16:21:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Điện ảnh<cda@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




