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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

Số:       /UBND-VHTT 

V/v tạm dừng các hoạt động Văn 

hóa, TDTT để tập trung phòng,  

chống dịch Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             

                        Cẩm Thủy, ngày     tháng 8 năm 2020 

 

                       Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 

Thực hiện Công văn số 2585/SVHTTDL-QLTDTT ngày 04/8/2020 của sở 

Văn hóa, thể thao và Du lịch về việc phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt 

động TDTT. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm giảm 

thiểu tác động của dịch bệnh đối với hoạt động của địa phương, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp và đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, 

đơn vị, Trung tâm Văn hóa- Thông tin,Thể thao và Du lịch thực hiện nội dung 

như sau: 

1.Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, viên chức, người lao động, 

huấn luyện viên, vận động viên không lơ là chủ quan trước diễn biến mới của 

dịch bệnh Covid-19; chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân 

dân trên địa bàn lựa chọn các môn thể thao, địa điểm, hình thức luyện tập phù 

hợp với điều kiện thực tế để nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng và nâng cao 

sức đề kháng, chống đỡ bệnh tật. 

2.Tạm hoãn tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, các giải đấu thể thao, 

các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn toàn huyện chờ đến thời điểm 

thích hợp. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị  

nghiêm túc thực hiện./.  
   

Nơi nhân:  
- Như trên; (Để thực hiện) 

- Sở VHTTDL;  ( để báo cáo) 

- Thường trực UBND ( để báo cáo) 

- Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

TM. UBND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                Trần Đức Hùng 
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