ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1406 /SVHTTDL-QLVH

Gia Lai, ngày 31 tháng 7 năm 2020

V/v tạm dừng tổ chức các sự kiện văn
hóa, thể thao và du lịch trên địa ban tình
để phòng, chống dịch Covid – 19

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh
Thực hiện nội dung Văn bản số 3262-CV/TU ngày 31/7/2020 của Tỉnh ủy
Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và các bệnh
truyền nhiễm trong tình hình mới, theo đó Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai các biện
pháp khống chế và kiểm soát có hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt chú
trọng công tác phòng, chống dịch Coviđ-19, bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết và các
dịch bệnh khác; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch.
Trước tình hình các loại dịch bệnh khá phức tạp, các tỉnh lân cận tỉnh ta
đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Vì vậy để chủ động kiểm soát trong
công tác phòng chống dịch, nhất là dịch Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku; các sở, ban ngành đoàn
thể trong tỉnh trước mắt tạm dừng tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du
lịch trên địa bàn tỉnh (trừ các sự kiện đã và đang diễn ra).
Thời gian: Từ ngày 01/8 đến 15/8
Căn cứ tình hình thực tế về kiểm soát dịch bệnh tại địa phương, sự chỉ đạo
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BCĐ phòng chống dịch Covid-19, Sở VHTTDL sẽ
có thông báo điều chỉnh sau./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- BTG Tỉnh ủy;
- Sở Y tế;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VHTTDL;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, QLVH, NT.
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