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S: c243 /SVHTTDL-QLVH 
V/v th1rc hin quyêt 1it các bin pháp 

phông, chông djch COVID- 19 

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 3 nám 2020 

KInh gi:ri: Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 

Thuc hiên chi diao cüa Uy ban nhân dan tinh tai Van bàn s 81 9/UBNID-

KGVX, ngày 24/3/2020 v vic thrc hin quyt 1it các bin pháp phông, chng 
djch COVID-19, Si Van hóa, Th thao và Du ljch trân trçng d nghj Üy ban 
nhân dan các huyn, thành ph chi do: 

1. Thrc hin vic dóng cira tm thai, ngüng hott dng di vOi các ca si 
kinh doanh djch v, hott dng van boa, th thao: karaoke, quán bar, rp chiu 
phim, san bong dá, san bong chuyn, b bai, phông tp gym, th hInh, yoga và 
các hoit dng vui chai giái tn tp trung dông ngui,... Không t chiirc các nghi 
1 và hott dng có tp trung dông nguii ti các ca si tin ngung trên dja bàn. 

Thii gian: Tü ngày 25/3/2020 den khi có thông báo mâi. 

2. Tuyên truyn, vn dng nhân dan chp hành nghiêm quy dnh v thi;rc 
hin np sng van minh trong vic cuói, vic tang. Lira ch9n, can nhc quy mô, 
hInh thirc t chirc g9n nbc và thô'i dim phü hcip; khuyn khich t chüc trong 
phrn vi gia dInh và thrc hin nghiêm khuyn cáo cüa B Y t v phOng, chng 
dich Covid-19.. 

3. Chi dao  Phông Van hóa và Thông tin và các Ca quan, dan v lien quan 
cAn cir chirc nAng, nhim v11, chü dng phi hcp vôi Thanh tra S VAn hóa, Th 
thao và Du 1ch tang cung cong tác thanh tra, kim tra vic thirc hin ni dung 
nêu trên. 

S Van hóa, Th thao và Du ljch d nghj Uy ban nhân dan các huyn, 
thành ph quan tam, chi dao  thirc hin./. 

No'i nhân: KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Nguyn VAn Hôa 

- Nhu trên; 
- UBND tinh (b/c); 
- SO Y tê (ca quan thuOng trtjc BCD 
phOng chông djch Covid-19 tinh); 

- Lãnh dao SO; 
- Pharig QLVH, VP SO; 
- PhOng VH&TT các huyn, thành pho; 
- Lu'u VT. 


	Page 1

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-03-25T17:29:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




