UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 141 /SVHTT-QLVH&DSVH

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06tháng 02 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v 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
Kính gửi:
- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Bảo tồn di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo;
- Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Thanh tra Sở.
Thực hiện Công văn số 815/UBND-VP ngày 06/02/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai Thông báo số 43/TB-VPCP
ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc;
Căn cứ Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch 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; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh có ý kiến
như sau:
1. Dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội
đang diễn ra tại các địa phương;
2. Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình
thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh theo tinh thần
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP và Công điện
số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Giao Thanh tra Sở chủ động phối hợp với Phòng VH&TT các huyện,
thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa
khai mạc và việc giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương;
4. Yêu cầu Phòng VH&TT huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị triển khai
thực hiện tốt nội dung trên và thường xuyên thông tin, báo cáo phản ánh tình
hình để Sở Văn hóa và Thể thao kịp thời theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ VHTTDL (b/c);
- Cục VHCS-Bộ VHTTDL (b/c);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (P/h);
- Sở Du lịch (P/h);
- Bảo tàng Vũ khí cổ (để biết);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLVH&DSVH.
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