
UBND TINIT TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: /SVHTTDL-QLVH 
V/v trin khai th%rc hin Chi thj s6 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 cüa ThU tuâng ChInh phU 

Tuyên Quang, ngày tháng 3 nám 2020 

KInh g1ri: Các &m vj sir nghip thuc Si. 

Thuc hiên chi dao cüa Uy ban nhân dan tinh tai Van bàn s 892/UBND-
KGVX, ngày 31/3/2020 v trin khai thirc hin Chi thj s 16/CT-TTg ngày 
31/3/2020 cUa Thu tithng ChInh phü v thicc hin các bin pháp cp bach phông, 
chng djch Covid-19, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch yêu cu các dan vj sir 
nghip thuc So th%rc hin mt s ni dung sau: 

1. Thirc hin nghiêm tue Chi thj s 16/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 cüa Thu 
tixOng ChInh phU v thc hin các bin pháp cp bach phông, chng djch Covid-
19: Thrc hin each ly toàn xã hi trong vông 15 ngày k ti'r 0 giO ngày 
01/4/2020 trên phm vi toàn tinh theo nguyen tc gia dInh each ly vOi gia dInh, 
thôn bàn each ly vOi thôn bàn, xâ each ly vOi xã, huyn each ly vOi huyn; deo 
khu trang, thirc hin khü trüng, diet khun theo quy djnh; thirc hin nghiêm 
vic git khoãng each ti thiu 2m khi giao tip; không tp trung qua 2 nguOi 
ngoài phtm vi cong sO, truOng h9c, bnh vin và tai  ncli cong cong. 

Tip tVc  thrc hin chü truang bão v süc khôe cüa nhân dan; không däng 
tài, chia sé thông tin gay hoang mang, hiu nhm, hoâng loan trong nhân dan v 
tInh hInh dich bênh Covid-19. 

2. B trI cho can b, viên chüc si:r diing cong ngh thông tin lam vic tai 
nhà; chi nhüng truOng hcip th.t sir cn thi& nhu trrc cci quail, xü l tài lieu mt 
và các nhim viii cn thit khác theo yêu c.0 mOi dn lam vic tai  cong sO; tang 
cuOng t chüc h9p trtre tuyn. NguOi dirng d.0 chju trách nhim v vic can b, 
viên chüc và ngu?i lao dng thuc quyn quail l lay nhim djch bnh do không 
chip hành nghiêm quy djnh phông, chng djch tai  cong sO. 

SO Van hóa, Th thao và Du ljch yêu cu các dan vj sir nghip thue SO 
nghiêm tue trin khai thixc hin./. 

Ntii nhn: GIAM DOC 
- Nhi.r trén (tb/h); 
- UBND tinh (b/c); 
- S& Y té (ca quan thuông trVc 

BCD phông chong djch Covid-19 tinh); 
- Länh do S; 
- Phông QLVH, VP S&; 
-LtruVT. Au Thi Mai 
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