
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  Số:              /SVHTT-VP 

 

Khánh Hòa, ngày      tháng 02 năm 2020 
V/v phòng, chống dịch bệnh  

viêm đường hô hấp do chủng mới  

của vi rút Corona gây ra 

 

        

Kính gửi:  

 - Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 

 

                       

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 01/02/2020 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 03/02/2020 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc triển khai Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 

02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 

396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về 

việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thị xã, thành phố, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai 

thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chủ động 

kiểm tra, tham mưu UBND các địa phương dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, 

các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn quản lý theo tinh thần chỉ đạo tại 

Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện 

số 02/CĐ-CTUBND ngày 01/02/2020, Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 

03/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL 

ngày 03/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 

a) Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị có trách nhiệm quán triệt 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tình hình dịch bệnh 

viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, thường xuyên tham 

khảo thông tin trên trang tin điện tử của Bộ Y tế, Sở Y tế Khánh Hòa để được 

hướng dẫn thực hiện các biện pháp chủ động phòng bệnh hiệu quả. Nếu phát 

hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh phải thông tin khẩn cấp 

cho ngành y tế để được hướng dẫn đến khám, kiểm tra tại các cơ sở y tế. 

b) Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Nhà hát 

Nghệ thuật truyền thống tạm dừng hoạt động biểu diễn tại các địa phương, biểu 

diễn nghệ thuật đường phố phục vụ du lịch và hoạt động chiếu phim lưu động; 
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Trung tâm Bảo tồn di tích tạm dừng hoạt động tại di tích Tháp Bà và danh thắng 

Hòn Chồng để tránh tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới.   

c) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Văn 

phòng Sở thực hiện đeo khẩu trang trong quá trình tiếp xúc với cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp đến liên hệ công tác để phòng ngừa dịch bệnh.  

d) Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý 

vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính 

phủ; Văn bản, Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây 

ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.  

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thị xã, thành phố, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực 

hiện./. 

(Đính kèm Công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 01/02/2020, Công điện số 

03/CĐ-CTUBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Công điện số 

396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (báo cáo - VBĐT); 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- UBND các huyện, TX, TP (chỉ đạo - VBĐT); 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Hà 
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