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BAO CÁO 
Tlnh hlnh thrc hin cong tác phông ching dlch  bnh 

viêm du*ng ho hap cap do virüt Corona gay ra 

Thirc hin Cong van s 2041-CV/BTGTU ngày 14/02/2020 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy ye vic báo cáo tInh hInh thc hin cong tác phOng, chng 
dch bnh viêm du0ng ho hap cap do vi rCit Corona gay ra, S& Van hoá, Th thao 
và Du ljch báo cáo nhu sau: 

1. Cong tác lãnh do, chi d,o trin khai thrc hiên 

Thirc hin Cong din cüa Thu tu&ng ChInh phü, B Van boa, Th thao va 
Du ljch và chi dao  cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic phOng, chéng djch bnh 
viêm du?ng ho hap cap do chüng mcci cüa vi rat Corona gay ra, S&Vän boa, Th 
thao và Du ljch da ban hành Van bàn gui Uy ban nhân dan các huyn, thành 
phô; các s&, ban, ngành lien quan; các doanh nghip, c sO' kinh doanh du ljch 
trên dja bàn tinh, trong do tp trung tuyên truyên, quán trit sâu rng và chi do 
thixc hin nghiêm tue Cong din cüa Thu tuO'ng ChInh phü, B Van hóa, The 
thao và Du ljch, Uy ban nhân dan tinh ye vic tang cuO'ng phOng, chông dich 
bnh viêm duO'ng ho hap cap do chüng mâi cüa vi rut Corona gay ra (co bie'u 
tong hcip các Van ban gici kern theo). 

2. Kêt qua thirc hin 

SO' Van hóa, Th thao và Du ljch ph& hqp vO'i Uy ban nhân dan các 
huyn, thành phô chi dao  Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van boa, 
Truyên thông và The thao to chirc truyên truyên ye tInE hinh diên biên và viêc 
phOng, chông djch bnh viêm duO'ng ho hap cap do chüng mO'i cüa vi rut Corona 
gay ra, cii the: 

- Tuyên truyên bang xe hru dng và trên h thng ba dài cüa các xã trên 
dia bàn tinh. 

- Xây dirng bang zOn, khu hiu tuyên truyn trên da bàn trung tam các 
huyn, thành phô. 

- Thanh tra SO' Van boa, Th thao và Du ljch phi hcip vO'i các phông, ban 
chuyên mon tiên hành kiem tra các di tIch ljch s1r - van hóa, dê nghj các Ban 
quãn 1 di tIch thirc hin nghiêm chi do cüa ChInE phU, B Van hóa,Thê thao 
và Du 1ch, Uy ban nhân dan tinh và cüa ngành ye vic phOng, chông djch bnh 
viêm duO'ng ho hap cap do chñng mO'i cüa vi rut Corona gay ra. 



3. Nhim vi trong thô'i gian tip theo 

Tiêp tçic phôi hçip chit chê vâi Uy ban nhân dan các huyn, thành ph và 
các co quan lien quan tang cuèng cong tác tuyên truyên vic phông, chOng djch 
bnh viêm du?ng ho hap cap do chüng mâi cüa vi rut Corona gay ra. 

S& Van hóa, Th thao và Du ljch trân trçng báo cáo.!. 

No'inhin: 
- Ban Tuyên Giáo Tinh üy (báo cáo); 
- Lãnh dao  So'; 
- Luu VT, QLDSVH. 
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(Kern theo  

U TONG HP 
in cong tác phông, chng djch bnh 

o chüng moi cüa vi rut Corona gay ra 

o c24 /BC-SVHTTDL ngày 18/02/2020) 

STT TEN VAN BAN 
NGAY, THANG, 

NAM BAN HANH 
vAN BAN 

TRICH YEU NQI DUNG Gil! 
CHU 

1 Cong van s 48/S VHTTDL Ngày 30/01/2020 
V vic tang cuô'ng kim soát, phông, chng djch 
bnh viêm duông ho hp cp do chüng mi cüa 
virüt Corona gay ra. 

2 Cong van so 51/S VHTTDL-QLVH Ngày 01/02/2020 
V vic tuyên truyn phông, chng djch bnh 
viêm du&ng ho hap cp do chüng mói cüa virüt 
Corona gay ra. 

3 Cong van s 64/SVHTTDL-QLVH Ngày 04/02/2 020 V vic tuyên truyn phông, chng djch bnh 
müa Dông Xuân. 

4 Cong van s 57/S VHTTDL-QLDL Ngày 04/02/2020 V viêc tang cumg phông, chng djch bnh viêm 
du?mg ho hap cp do chüng mói cüa virüt Corona 

5 Cong van so 69/S VHTTDL-QLDL Ngày 06/02/2020 
V vic trin khai các bin pháp phông, cMng 
djch bnh viêm dumg ho hp ctp. 

6 Cong van s 70/SVHTTDL-QLDSVH Ngày 07/02/2020 

V vic tang cu&ng phông, chng djch bnh viêm 
duô'ng ho hap cp do chiing mói cüa virüt Corona 
gay ra trong boat  dng 1 hi, di tIch ljch sir - van 
boa, danh lam thing cánh. 

7 Cong van s 74/S VHTTDL-QLDL Ngày 10/02/2020 V vic cách ly phông, chng djch di vOi các 
trii0ng hqp nhp cânh tü Trung Quc. 
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