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 Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Công an huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

   

Hiện nay, dịch COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, lây 

nhiễm nhanh trên toàn cầu. Để chủ động và tiếp tục tăng cường triển khai các biện 

pháp trong công tác phòng, chống dịch covid- 19 trong toàn huyện; đồng thời thực 

hiện nghiêm Chỉ thị số 02/UBND-VP6 ngày 03/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi dút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; căn 

cứ Công văn số 287/SVHTT-QLVH ngày 16/3/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao 

tỉnh Ninh Bình về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt 

động kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí. 

UBND huyện Yên Mô yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện một số nội dung sau:  

1. Thông báo đến tất cả các cơ sở kinh doanh Karaoke, Internet, các điểm vui 

chơi giải trí tập trung đông người trên địa bàn không đón tiếp khách và tạm dừng 

các hoạt động kinh doanh cho đến khi hết dịch và có văn bản cho phép hoạt động 

trở lại của UBND huyện và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Tạm dừng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tập 

trung đông người; dừng đón khách tham quan, du lịch tại tất cả các địa điểm di tích 

lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi cập nhập tình 
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hình dịch bệnh, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác đến người dân để chủ động 

phòng chống dịch. 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) thuộc lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch trong việc chấp hành các Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, UBND huyện về phòng, chống dịch Covid-19./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  Sở VH&TT; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu trang WES, VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

            

 

 

Vũ Trọng Thứ 
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