
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số: 191/UBND-VHTT 
Về việc tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus corona (nCoV) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày  04  tháng  02   năm 2020 

    

Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

   
Thực hiện Công văn số 85/STTTT-TTBCXB ngày 03/02/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 

(nCoV) và Công văn số 79/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 03/02/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp trong hoạt động lễ hội, di tích, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn:   

- Tổ chức phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở 2 lần/ngày nội dung 

“Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona” (có nội dung 

kèm theo). 

- Tạm ngừng các hoạt động đông người tham gia, các lễ hội chưa khai 

mạc để đảm bảo an toàn theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 

110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội. 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện:  thực hiện tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng về cách phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona để nhân dân, cán bộ, công 

chức, viên chức, lực lượng vủ trang chủ động phòng, chống dịch bệnh có hiệu 

quả; đồng thời phản ánh công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

huyện.  

Đây là nội dung quan trọng, yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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