
     UỶ BAN NHÂN DÂN    

         HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số: 185/UBND-VHTT Cao Lộc, ngày 11  tháng 02 năm 2020 

V/v tăng cường cường công tác tuyên 

truyền về Phòng, chống dịch bệnh viêm 

phổi cấp do chủng vi rút Corona mới 

(nCov) gây ra 

 

              Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- Công an huyện; BCH Quân sự huyện; 

- Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường phòng, chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra; Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL, ngày 03/02/2020 và 

Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về 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; Thông báo số 15/TB-BTC ngày 05/02/2020 của Ban tổ 

chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Khai mạc lễ hội 

Xuân xứ Lạng, tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020;Công văn số 

85/SVHTTDL-QLVH ngày 05/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn về tăng cường cường công tác tuyên truyền về Phòng, chống dịch bệnh 

viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCov) gây ra; Công văn số 

89/SVHTTDL-QLTDTT, ngày 06/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Lạng Sơn về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động thể thao; Công văn số 129/STTTT-

TTBCXB ngày 05/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona (nCoV). Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: 

1. UBND các xã, thị trấn dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao, các hoạt 

động thể thao có đông người tham gia do các cấp, các ngành và địa phương quản 

lý. Sau thời gian trên, tùy theo diễn biến của tình hình dịch các đơn vị cân nhắc 

việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao theo kế hoạch; Báo cáo, xin ý kiến 

UBND huyện trước khi thực hiện. 

- Tập trung tuyên truyền trên tất cả các phương tiện: Đài Truyền thanh cấp 

xã; tuyên truyền lưu động đến các thôn, khu, khối phố... 
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2. Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện hoạt 

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

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Tăng cường công 

tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona 

mới (nCoV) gây ra trên địa bàn. Tuyên truyền bằng xe loa về phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Cấp, phát tờ 

rơi tuyên truyền cho các xã, thị trấn.  

 4. Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa và Thông tin phối hợp UBND các xã, 

thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, chấn chỉnh xử lý vi phạm 

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

điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công điện của UBND tỉnh Lang Sơn, 

các văn bản của UBND huyện về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại lễ hội, di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh. 

 5. Đề nghị Công an huyện: Chỉ đạo, phối hợp xử lý các các đối tượng cư trú 

trên địa bàn có hành vi đưa tin thất thiệt, sai sự thật trên mạng xã hội. Tùy từng 

trường hợp cụ thể, khi xử lý có thể mời thêm phóng viên đưa tin, phản ánh để tuyên 

truyền, cảnh báo, răn đe. Quá trình xử lý đề nghị liên hệ với phòng Văn hóa và 

Thông tin để phối hợp với thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử lý kịp thời. 

6. Kênh thông tin điện tử chính thống về phòng chống dịch của tỉnh Lạng 

Sơn để cập nhật thông tin www.sukien.langson.gov.vn. Các phòng, ban, ngành 

đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị 

trấn truy cập theo đường link trên để cập nhật thông tin. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành đoàn thể, lực lượng 

vũ trang, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn nghiêm tục thực 

hiện những nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, CPCT UBND huyện 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VH  - Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 

 

 

 

 

http://www.sukien.langson.gov.vn/
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