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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

       Số: 75/UBND-VHTT 
Về việc tạm dừng tổ chức các lễ hội 

phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra. 

         

          Hòa An, ngày 03 tháng 02 năm 2020 

 

               Kính gửi: 

-  Các cơ quan, đơn vị; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2020 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

trong hoạt động lễ hội, di tích; Công văn số 161/UBND-VX ngày 31/01/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Công văn số 40/SVHTTDL-

QLVHGĐ ngày 31/01/2020 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc 

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

Corona gây ra; Công văn số 42/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 02/02/2020 của Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 162/UBND-VX ngày 

01/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc về 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, 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn, trên địa bàn  huyện tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tạm dừng tất cả các lễ hội chưa khai mạc trên địa bàn các xã, thị trấn; ngừng 

các hoạt động tập trung đông người; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao 

tại các lễ hội trên địa bàn toàn  huyện. 

2. Đối với các lễ hội truyền thống đã có kế hoạch, chỉ tổ chức phần lễ, không tổ 

chức phần hội (văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian...), không mời đại biểu đến dự. 

Thực hiện các biện pháp phòng chống và đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch 

bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi thực hiện 

nhiệm vụ và tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích. 

3. Các Cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn 

chế tham gia hoạt động du xuân, lễ hội.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở VHTT&DL; 

- TT Huyện ủy; 
- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Đàm Thanh Hưởng 
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