
UY BAN NHAN DAN 
HUYN HOA UI 

S: /UBND-VHTT 
V/v phOng, ch6ng djch bnh viêm 

duOng ho hap cap do chüng vi rut mài 
Corona gay ra trong hot dng 1 hi 

và HOi  Xuân dâu näm 2020 
trên dja bàn huyn 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phác 

Hoa Lit, ngây tháng 02 nãm 2020 

KInh gi:ri: 
- Các phông, ban, ngânh cüahuyn; 
- Uy ban MTTQVN và các to chirc chInh trj - xã hi huyn; 
- UBND các xã, thj trân. 

Thirc hin Van bàn so 62/UBND-VP6 ngày 02/02/2020 và Chi thj s 
02/UBND-VP6 ngày 03/02/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh; Van bàn 
so 101/SVHTT-NSVH&GD ngày 03/02/2020 cüa Si Van hóa và The thao ye 
vic phông, chông djch bnh viêm dithng ho hap cap do chüng vi rut Corona gay 
ra trong hot dng 1 hi và Hi Xuân dâu nàm 2020 trên da bàn tinh, UBND 
huyn yêu câu các phông, ban, ngành cüa huyn; Uy ban MTTQVN và các tO 
chirc chInh trj - xã hi huyn; UBND các xa, thj trân tp trung chi do thirc hiên 
mt so ni dung sau: 

1. Tm dirng t chüc các 1 hi, 1 khai hi, hi xuân và mi hoit dng tai 
các di tIch 1ch sü - van hóa, danh lam thang cành; không tO chirc các hot dng 
tp trung dông ngui dê dam bâo an toàn cho nhân dan sinh sOng trên dja bàn. 

2. Dôi vâi các lé hOi  dã t chirc khai mtcphãi giám quy mO, thai gian th 
chüc 1 hi; giãm các hott dng trong lê hi; dOng th?ñ thirc hin tuyên truyên 
trong các khu di tIch, các diem du ljch và các 1 hi ye djch bnh viêm dumg ho 
hap cap do vi rat Corona gay ra và chü dng thirc hin các bin pháp phông, 
chông djch bnh theo huâng dan cüa cci quan Y tê, d.c bit yeu câu ngthi dan 
phãi deo khâu trang khi tham gia các hoat  dng ti 1 hi, di tIch và du ljch. 

3. Thirc hin các bin pháp phông, chông djch bnh viêm ththng ho hp 
cap do vi ri1t Corona gay ra t?i  các lê hi, di tich, các diem to chirc các sr kin 
tp trung dông ngu?ñ. 

4. Giao Các phOng, ban, ngành, MTTQVN và các t chirc chInh trj - xä 
hi cüa huyn; UBND các xâ, thj trân th%rc hin mt so nhim vi cii the sau: 

4.1. Các phông, ban, ngành, MTTQVN và các td c/it'c chInh tn - xâ hói 
cia huyn: de cao trách nhim trong vic triên khai các hot dng phông, chông 
djch bnh viêm du&ng ho hap cap do chüng vi rut mói Corona gay ra trong 
phtm vi quãn 1; dông thi day mnh cong tác tuyên truyên, quán trit ti can 
b, cong chirc, viên chüc, ngu?i lao dng cüa cci quan, dn vj và các tng lap 
nhân dan han  chê tham gia các hoat dng du xuan, 1 hi và các dja dim t.p 
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trung dông nguài; chü dng thirc hin các bin pháp phông, chông dch bnh 
theo khuyn cáo cüa B Y tê. 

4.2. P hông Van hóa và Thông tin, Trung tarn Van hóa - The thao và 
Truyê'n thanh huyçn 

- Tip tic dy minh cong tác thông tin, tuyên truyên trén h thông Dài 
truyn thanh 3 cp dê các tang lap nhân dan duçc biêt và chü dng, t1r giác tham 
gia phông, chông bnh dch. Chü dng näm bat thông tin, cung cap kjp thai, 
chInh xác tâi cong dông dê nguai dan biêt tInh hInh, tránh gay hoang mang; 
khuyn cáo ngi.thi dan và khách du ljch ye các bin pháp phOng, chông djch 
bnh và khi có triu chrng nghi nga thI can cách ly và den c sa y tê dê duçic 
khám, phát hin, diêu trj kjp thai. 

- PMi hcip vai Cong an huyn, UBND các xã, thj trn rà soát, nm bt chat 
chê các du khách ngu?i nuac ngoài, nguYi Trung Quôc dê huang dan, khuyên cáo 
cho du khách dang luu trñ tai  các khách s1n, nhà nghi và các nhân viên ngu1i 
nuóc ngoài dang lam vic tai  các nhà hang, cci s& km trü trên dja bàn cách phông, 
chng djch bnh. Quân 1, theo dOi chat ch ljch trinh, tInh hInh sirc khOe cüa 
khách du ljch, khuyên nghj han  ché di chuyên du khách den tir yang djch. Phôi 
hqp vôi các co s& ytê to chüc each ly, quãn 1 du khách khi phát hin tru&ng hgp 
nghi nga mac bnh, tang cuang giám sat djch bnh tai  các diem du ljch trên dja 
bàn huyn. 

- Quán trit, hucng dn các ban quán 11 di tIch, các Khu di tIch trên da 
bàn quân 11 không to chüc các boat  dng, nghi le thu km dông nguôi tham gia; 
thirc hin tuyên truyên trong các khu di tIch ye djch bnh viêm duang ho hap 
cap do vi rut Corona gay ra, các bin pháp phông, tránh. 

- Phi hçip vói các cc quan, dan vj có lien quail, UBND các xã, th trn tang 
cung giám sat djch bnh tçti các lê hi, các khu vui chci giài trI trên dja bàn huyn. 

4.3. UBND các xã, thj trá'n 
- Chi dao  các Ban quán l di tIch, Ban t chrc 1 hi, Ban quán 1 các 

diem du ljch, Các dan vj kinh doanh du ljch trén dja bàn tam  dung t chüc các l 
hi, lê khai hi, hi xuân và mi boat  dng  tai  các di tich ljch sir - van boa, danh 
lam thäng cãnh de tránh tp trung dông nguai. Dôi vai các 1 hi dã to chüc khai 
mac phãi giâm quy mO, thai gian to chñc lê hi; giàm các boat dng trong 1 hi; 
dông thai thc hin tuyên truyên trong các khu di tIch, các dim du ljch và các 1 
hi ye djch bnh viêm duang ho hap cap do vi rut Corona gay ra và chü dng 
thirc hin các bin pháp phông, chông djch bnh theo huóng dn cüa Ca quan Y 
te, dc bit yêu cau nguai dan phâi deo khu trang khi tham gia các hoat  dng 
tai lê hi, di tIch yà du ljch. Các diem du ljch, các dan vj kinh doanh du ljch 
khOng dOn tiêp khách du ljch trong và ngoài nuót tir vüng có djch dn tharn 
quan, km trü. 

- Dy manh  cOng tác tuyên truyn, 4n dng, yêu cu nguai dan han  ch 
tham gia các hoat dng du xuân, lê hi yà các dja diem tp trung dOng nguai 
nhàm lam giãrn nguy cci lay lan yà büng phát djch. 
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- Tang cung cong tác thanh tra, kim tra, chin chinh, xir 1 vi pham (nu 
co) vic chap hành các Chi thj, Cong din cüa Thu tu&ng ChInh phü; Van bàn, 
Cong din cüa B Van hóa, The thao và Du ljch; Van bàn, Cong din cüa 
UBND tinh và UBND huyn ye t5ng cii&ng phông, chông djch bnh viêm 
ththng ho hap cap do chüng mâi cüa vi rut Corona gay ra t.i 1 hi, di tich ljch 
si'r - van hóa, danh lam thàng cânh trên dja bàn. 

Uy ban nhân dan huyn yêu c.0 các phông, ban, ngành, MTTQ va các t 
chirc chInh trj - xa hi cüa huyn, UBND các xä, thj trân triên khai thirc hiên 
nghiêm tue các ni dung trên, thuô'ng xuyênbáo cáo kêt qua ye UBND huyn. 
Giao Phông Van hóa và Thông tin hu&ng dan, theo dôi, kiêm tra, don doe và 
tong h9p báo cáo LJBND huyn và S Van hóa và The thao theo quy djnh.!. - 

Noi ,thân: 
- Nhtr kinh gCri; 
- So Van hóa và The thao; 
- SO Du ljch; 
- Chü tjch, Các PCT UBND huyn; 
- Trung thm bâo ton DTLSVH Co do Hoa Lu; 
- Ban quãn 1' các diem du Ijch; 
- Các don vi kinh doanh du lich; 
- Trang thông tin din tO huyn; 
- Liru: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU T!CH 

Nguyen Th1 Các 
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