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V/v tạm dừng hoạt động văn hóa, 

thể thao, du lịch; các hoạt động kinh 
doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19

Thanh Hà, ngày 24 thảng 3 năm 2020

Kính gửi:

- ủ y  ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19; Công văn so 884/UBND- 
VP ngày 24/3/2020 của ƯBND tỉnh Hải Dương về việc tạm dừng các hoạt động 
văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biển khó 
lường, phức tạp. Đe chủ động ững phó kịp thời, Uy ban nhân dân huyện đê nghị 
UBND các xã, thị trấnpqáb cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triểrikhai thực hiên nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo 
của ƯBND huyện^Công văn số 92/UB|9D-VP ngày 31/01/2020 về việc không 
tổ chức tập trung đông người, đi thhm quan, du lịch, lễ hội; Công văn số 
123/UBND-VHTT ngày 07/OẰ/2020 về việc tạm dừng các hoạt động kinh 
doanh dịch vụ văn hóa; Công văn số 205/ƯBND-VHTT ngày 09/3/2020 về việc 
tạm dừng hoạt động biểu diễn rối nước phục vụ du khách; Công văn số 
235/UBND-VHTT ngày 16/3/2020 về việc tạm dừng đón khách tham quan tại 
các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện; Công văn 
số 236/ƯBND-VHTT ngày 16/3/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới; Công văn số 253/ƯBND-VHTT 
ngày 20/3/2020 về việc kiểm tra khai báo y tế tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa 
bàn huyện.

2. Tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, thê 
thao gồm: các hoạt động thể dục, thể thao tập trung đông người; các cơ sở luyện 
tập Gym, Yoga...; các cơ sở xông hơi, Massage; không tổ chức tập trung ăn 
uống đông người; thực hiện đóng cửa các điểm di tích lịch sử trên địa bàn



huyện. Thòi gian thực hiện từ OhOO’ ngày 25/3/2020 đến khi có thông báo 
được hoạt động trở lại.

3. Giao Phòng Văn hóa & Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Y 
te và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đúng quy định; thực hiện 
nghiêm việc khai báo y tế (nếu có), phun thuốc khử khuân các diêm kinh doanh 
dịch vụ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

4. IÍBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo đế nhân dân được 
biết; hướng dẫn chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa thể thao, các cơ sở 
xông hơi. Massage thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm nội dung chỉ đạo 
của UBND hu vện và thực hiện chức năng quản lý đơn vị hành chính câp xã theo 
quy định.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trướng các cơ 
quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình chi đạo tỏ chức triên 
khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; báo cáo Chủ tịch ƯBND huyện 
những vấn đề vượt quá thẩm quyền.//£,„

Nơi nhận:
- Như (I'ên;
- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện;
- UVBTV Huyện ủy;
- Chủ lịch, các P(T UBND huyện;
- Ban, ngành, đoàn thể huyện;
- BCĐ phòng chống Covid-19 huyện;
- Lưu: VT, VHTT. >
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