
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:         /CĐ-BVHTTDL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

  Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường 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 lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐIỆN: 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 

Thực hiện Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 06 tháng 02 năm 2020 của    

Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ đạo: 

1. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai 

mạc và việc giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương; dừng 

tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các địa phương đã công bố dịch.  

2. Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình 

thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc   

Trung ương chỉ đạo thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị: VP Bộ, Cục DSVH, Thanh tra Bộ; 

- Lưu: VT (01), VHCS (5), BDC.75. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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