
 

 

        

            UỶ BAN NHÂN DÂN 

            HUYỆN NGHI XUÂN 
   

Số:        / UBND-VHTT 
 

 

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút corona ( nCoV ) trong hoạt động 

Văn hoá, thể thao và Du lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Nghi Xuân, ngày     tháng     năm 2020 

       

 
    Kính gửi:   

                                  - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

                                  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
 
  

Thực hiện Công văn số 93/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 05/02/2020 của 

Sở 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 (nCoV) gây ra trong hoạt động 

Văn hóa, thể thao; Công điện số 10-CĐ/HU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ 

huyện Ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, khẩn trương triển khai 

thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 

18/KH-UBND ngày 03/2/2020 của UBND huyện Nghi Xuân về việc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên địa 

bàn huyện. UBND huyện Nghi Xuân yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể cấp huyện, Ban quản lý Di tích Đền Củi, Ban quản lý KDL Xuân 

Thành và các CTCC huyện Nghi Xuân, Ban quản lý các khu, điểm Du lịch cấp 

tỉnh, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

    1. Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, khu du lịch, điểm du lịch cấp tỉnh trên địa bàn (trừ trường hợp thực hiện 

nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho 

nhân dân, du khách biết, thực hiện. 

2. Tạm dừng các hoạt động thể thao, giải thi đấu, các cuộc thi, các hoạt 

động vui chơi giải trí, sự kiện văn hóa, nghệ thuật tập trung đông người, đảm 

bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện dừng tổ chức các hoạt động lễ 

hội, các hoạt động tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Các khu Du 

lịch, điểm Du lịch cấp tỉnh; các hoạt động thể thao, giải thi đấu, các hoạt động 

vui chơi giải trí, sự kiện văn hóa, nghệ thuật tập trung đông người trên địa bàn 

huyện để phòng, chống dịch bệnh. 

Tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền  

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona 

(nCoV) trên các phương tiện thông tin đại chúng; Hệ thống truyền thanh, 

Cổng/Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn và hệ thống phát thanh các thôn, 

xóm, tổ dân phố.   



 

 

4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

Xây dựng tin bài, phóng sự, tăng thời lượng tuyên truyền, đưa tin kịp thời 

công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

corona (nCoV) trên địa bàn huyện qua các phương tiện thông tin đại chúng; Hệ 

thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử. Chủ động và chỉ đạo hệ thống truyền 

thanh các xã, thị trấn tổ chức tiếp phát các chương trình của đài truyền thanh, 

truyền hình Trung ương, Đài tỉnh, đài huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV).      

5. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện 

Thực hiện nghiêm Công điện số 10-CĐ/HU ngày 31/01/2020 của Ban 

Thường vụ huyện Ủy; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/2/2020 của UBND 

huyện về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, khẩn trương triển khai thực 

hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng 

Chính phủ; Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; UBND huyện về phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên địa 

bàn huyện. Cung cấp đường dây nóng của Sở Y tế Hà Tĩnh: 0965.341.616; Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh: 0961.202.026; Bệnh viện đa khoa tỉnh: 

0912.303.177, 0913.294.205 để được tư vấn, hướng dẫn. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Chỉ thị, Công 

điện của Thủ tướng Chính phủ; Các văn bản của UBND tỉnh; Các văn bản chỉ 

đạo của Huyện Ủy; UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV). Tạm dừng tất cả các hoạt động lễ hội, 

các cuộc thi, các hoạt động tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các 

khu du lịch, điểm du lịch cấp tỉnh trên địa bàn; các hoạt động thể thao, giải thi 

đấu, các hoạt động vui chơi giải trí, sự kiện văn hóa, nghệ thuật tập trung đông 

người để phòng, chống dịch bệnh.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin 

điện tử. Cung cấp đường dây nóng của Sở Y tế Hà Tĩnh: 0965.341.616; Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh: 0961.202.026; Bệnh viện đa khoa tỉnh: 0912.303.177, 

0913.294.205 để được tư vấn, hướng dẫn. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./.     
                                                

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH,TT&DL; 

- TT huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

              KT. CHỦ TỊCH 

             PHÓ CHỦ TỊCH 
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