
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 
 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v phòng, chống dịch bệnh viêm 

 đường hô hấp cấp trong hoạt động kinh doanh  

dịch vụ văn hóa và vui chơi giải trí. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Yên Mô, ngày      tháng 3  năm 2020 

 

 

  Kính gửi: 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; 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 và vui chơi giải trí, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số nội dung sau:  

1. Khuyến cáo, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn giảm quy mô tổ 

chức lễ cưới, tiệc cưới, lễ tang, tiệc liên hoan để hạn chế tập trung đông người. 

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

Covid-19 và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng theo đúng tinh 

thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn thường xuyên theo dõi cập nhập tình hình dịch bệnh, thông tin 

kịp thời, đầy đủ, chính xác đến người dân để chủ động phòng chống dịch. 

3. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 409/UBND-VHTT 

ngày 20/3/2020 của UBND huyện Yên Mô về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và vui chơi giải trí. 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Văn hóa thông tin; 

- Công an huyện; 

- Trang WEB; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

            

 

 

Vũ Trọng Thứ 
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