
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 
Số: 92/UBND-VHTT 

V/v Phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới vi rút Corona gây ra 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              Chi Lăng, ngày 03 tháng 02 năm 2020 

 
Kính gửi:   

 - Các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện ủy; Ủy 

ban MTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL, ngày 03/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường 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 lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Công  điện  số  

02/CĐ-UBND,  ngày  31/01/2020  của  Chủ  tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu: 

1. Dừng tổ chức các Lễ hội truyền thống đầu xuân cấp xã, thị trấn, thôn, 

bản, khu phố trên địa bàn toàn huyện. 

 2. Quán triệt các Ban quản lý di tích trên địa bàn huyện không thực hiện các 

lễ nghi tôn giáo, tín ngưỡng thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.  

3. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn 

giáo tại các di tích trên địa huyện để có những tuyên truyền, hướng dẫn hợp lý 

về việc phòng chống dịch bệnh. 

4. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động người dân không 

tham gia các hoạt động du xuân, lễ hội; đeo khẩu trang và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích. 

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì kiểm tra, theo dõi các nội 

dung nêu trên và tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh và Chủ tịch UBND huyện theo quy định. 
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Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT,VHTT (68b). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 

 
 
 
 
 


		2020-02-04T16:00:58+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng<ubchilang@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




