
UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:         /SVHTTDL-QLVH      Phú Yên, ngày     tháng 02 năm 2020 

V/v tăng cường kiểm soát, phòng, chống 

dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút 

Corona trong các hoạt động văn hóa 

 

 

Kính gửi:   

- Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển; 

- Trung tâm Văn hóa tỉnh; 

- Bảo tàng tỉnh; 

- Thư viện tỉnh; 

- Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng; 

 

 Thực hiện Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS, ngày 31/01/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong 

hoạt động lễ hội, di tích; Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL, ngày 31/01/2020 của Bộ Văn 

hóa, thể thao và Du lịch về việc 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; Công văn số 448/UBND-

KGVX, ngày 01/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, vui xuân; 

Để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) 

gây ra trong các hoạt động văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn 

vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí tập trung 

đông người, tạm dừng phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng tỉnh. Riêng đối với Thư 

viện tỉnh tạm dừng phục vụ phòng đọc, phòng internet, chỉ phục vụ mượn tài liệu về 

nhà. 

2. Thường xuyên cập nhật, theo dõi các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, UBND tỉnh để có biện pháp phòng, chống tốt dịch 

bệnh. 

Yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút Corona trên Website của Cục Y tế dự phòng 

(http://vncdc.gov.vn); tải các tài liệu tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do vi rút nCoV tại đường link: 

https://1drv.ms/f/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3.  

Khi cần liên hệ, gọi số điện thoại đường dây nóng về bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona của tỉnh Phú Yên: 0988373677 (BS. Nguyễn Thị 

Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế) hoặc báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để 

xử lý. 

Căn cứ chỉ đạo, các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                       KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, QLVH (Đ).         

 

 

         Nguyễn Ngọc Thái 

 

http://vncdc.gov.vn/
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