
UBND TNH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, TH THAO VA DU LJCH 

S: /SVHTTDL-QLVH 
V/v tuyên truyn phông, ch6ng djch bnh 

viêm dix?yng ho hap cap do chñng mâi cüa vi rut 
Corona gay ra 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 02 nárn 2020 

lInh g11i: 

- Các Phông chuyên môn, do'n vj sir nghip trirc thuc S; 
- Phàng Van boa và Thông tin; 
- Trung tam Van hOa, Truyên thông và The thao 

các huyn, thành ph; 

Can cir Chi thj s 06/CT-hg ngày 3 1/01/2020 cüa Thu tuóng ChInh phü v 
phông, ch&ig djch bnh viêm dii?ng ho hp cp do vi rut Cô-rô-na gay ra; Cong 

din s 393/CD-B VH11IDL ngày 3 1/01/2020 cña B Van hóa, The thao và Du 1ch 
v vic phông, chng djch bnh viêm dixng ho hp cp do vi rut Cô-rô-na gay ra 
trong hot dng 1 hi, di tIch; Cong vn s 3402-CV/TU ngày 30/01/2019 cña Tinh 
üy Tuyên Quang v vic tuyên truyn phông, chng djch bnh viêm du?ing ho hp 
ctp do vi tht Cô-rô-na gay ra; Cong din khn so 01/CD-LJBND ngày 0 1/02/2020 
cüa Uy ban nhân dn tinh Tuyên Quang v vic tp trung chi dto phông, chng djch 
bnh iiêm diicng ho hp cp do chüng rn9i cüa vi rut Cô- rô-na gay ra, 

Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch yêu ctu: 

1. Các Phông chuyên môn, don vj sr nghip trirc thuc S; PhOng Van 
hOa và Thông tin; Trung tam Van hOa, Truyn thông và Th thao the huyn, 

thành ph: 

- Can dr chüc näng nhirn v1i, dày manh  cong tác tuyên truyn nhm nâng 
cao nhn thirc cua can b dãng viên, cOng chi'rc, viên chüc, ngithi lao dng tai the 

co quan, don vj và nhân dan trên dja bàn tinh ye tmnh cht nguy hiCm, tác hai 
nghiêm tr9ng cUa djch bnh viêrn dung ho h.p cp do chüng mi cüa vi rut Co - 
rO-na gay ra; chü dng phông, chng djch bnh theo huung dn cüa Bô Y t&; d.0 
tranh, xü 1 nghiêrn cad tnr?mg h9p thông tin không dung v tInh hInh djch, gay 
hoang mang trong cong dng, ãnh huâng dn di sng cña nhân dan. 

- Tarn drng t chrc cad l hi, các hoat  .dng van hóa, th thao tp trung 

dOng hgu?ii; di vi cad i hi có nghi thü'c dâng hiiang gn vui di tich, chi cir 
dai din chInh quyn dja phucmg, Ban Quãn 1 di tIch, dai  din cong dng t 



A Thi Mai 

chirc nghi thüc dâng huong vá phái dam bâo vic phông, chông djch bnh theo 
htrng dn cüa Bô Y t. 

2. Thanh tra Si chü tn, pMi hcip vó'i các phông chuyên mon cüa Si, PhOng 

Van hóa và Thông tin các huyn, thành ph tAng cithng cong tác thanh tra, kim tra 

vic t chüc 1 hi, các di tIch trên dja bàn tinh. 

D nghj các don vj sir nghip trrc thuc Sâ, Phông VAn boa và Thông tin, 

Trung tam Van hoá, Truyên thông và The thao huyn, thành ph, cAn cir chüc 

nAng nhim vii chñ dng trin khai thirc hin./. 

No'inhân: lAM BOC 
- Nhis trén (tlh); 

- UBNL cac huyn, thành ph (p/h chi dao); 
- Lãnh dao S; 

-LiruVT. 
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