
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 
Số:            /UBND-VHTT 

V/v tạm dừng tổ chức các lễ                        

hội trên địa bàn huyện 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày    tháng 02 năm 2020 

                                  Kính gửi:  

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

                                         - Phòng VH&TT; Trung tâm VH-TT-TT huyện. 
 

Thực hiện Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL, ngày 31/01/2020 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích;  

UBND huyện Tam Dương đề nghị như sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tạm dừng các hoạt động lễ 

hội và hạn chế tổ chức các hoạt động hội tập trung đông người tham gia; thực hiện 

nghiêm Công Điện số 393/CĐ-BVHTTDL, ngày 31/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (có Công điện kèm theo). 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hoạt 

động lễ hội trên địa bàn huyện và tổng hợp báo cáo theo quy định.   

3. Giao Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện phối hợp với Trung tâm y 

tế huyện tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra để nhân nhân trên địa bàn huyện có thông tin đầy đủ, chính 

xác về dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng bệnh an toàn, hiệu quả. 

UBND huyện Tam Dương đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy; 

- CT và PCT UBND huyện; 

- CVP HDND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Công Hòa 
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