UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
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Số: 511 /SVHTTDL-VH

Bình Phước, ngày 10 tháng 3 năm 2020

V/v đẩy mạnh các biện pháp phòng
chống dịch bệnh do vi rút Covid-19

HỎA TỐC
Kính gửi:
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố;
Thực hiện Công văn số 3655-CV/TU ngày 06/3/2020 của Tỉnh ủy về đẩy
mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đặc biệt là
tốc độ lây lan nhanh, bùng phát trên nhiều quốc gia và vũng lãnh thổ. Nguy cơ
dịch bệnh Covid-19 tiếp tục xâm nhập vào nước ta và có thể ghi nhận trường
hợp mắc mới trong thời gian tới:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Văn
hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nâng
cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan; quán triệt triển khai các giải pháp phòng,
chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y
tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
2. Không tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tập trung đông người
trong thời gian chống dịch Covid-19.
3. Tuyên truyền vận động tất cả các gia đình có người thân ở các nước có
vùng dịch tiếp tục ổn định sinh sống, học tập và lao động. Đồng thời chấp hành
và thực hiện tốt khuyến cáo, các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ các
nước trong việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Trong trường hợp có dấu
hiệu nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, khó thở) cần đến ngay các cơ sở y tế để được
khám và điều trị kịp thời.
Trên đây là nội dung về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch
bệnh do vi rút Covid – 19 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VH(D).
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