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Châu Thành, ngày 17 tháng 3 năm 2020

V/v tạm dừng tổ chức các hoạt
động tập trung đông người trên
địa bàn huyện

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn 1322/UBND-VHXH ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh
Long An về việc tạm dừng hoạt động của các rạp chiếu phim, điểm massage,
karaoke, vũ trường, đại lý Internet, dịch vụ trò chơi điện tử; Công văn số
533/SVHTTDL-QLVHDL ngày 16/3/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Long An về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người.
Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
1. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn:
- Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng tổ chức các
hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo tại địa phương.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, các
văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
- Tuyên truyền, vận động, khuyến cáo, hướng dẫn các gia đình tổ chức lễ
cưới, tiệc cưới tại địa phương trong thời điểm hiện nay phải đảm bảo hạn chế tập
trung đông người và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19; đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức: vận động các gia đình
điều chỉnh thời gian, hình thức, qui mô tổ chức cho phù hợp; đối với lễ cưới, tiệc
cưới đã ấn định thời gian: vận động các gia đình tổ chức qui mô hẹp, trong nội
bộ gia đình.
- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đội kiểm tra xã thường xuyên theo dõi,
kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh trong việc chấp hành quy định tạm dừng
hoạt động theo quy định từ ngày 16/3/2020 cho đến khi có thông báo mới trên
địa bàn như: Karaoke (cố định và di động); massage; đại lý Internet, dịch vụ trò
chơi điện tử công cộng; các khu vui chơi giải trí công cộng (hội chợ, khu vui
chơi giải trí trẻ em, bi-da); các điểm hoạt động trò chơi điện tử (máy bắn cá); thể

dục thể thao (Yoga, thiền, khiêu vũ, võ thuật….) và các hình thức dạy học, sinh
hoạt theo nhóm khác, …).Tổ chức triển khai, gửi công văn của UBND huyện
đến các hộ kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa biết và thực hiện.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:
- Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm
túc nội dung Công văn 1322/UBND-VHXH ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh
Long An; Công văn số 533/SVHTTDL-QLVHDL ngày 16/3/2020 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An - nhất là trong các hoạt động văn hóa, lễ
hội, thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí công cộng, các điểm hoạt động trò
chơi điện tử.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên
băng-rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử… các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà
nước, của các Sở ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện:
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung
tâm Y tế huyện hướng dẫn công tác truyên truyền các tài liệu về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19.
- Tăng cường thời lượng phát thanh về tình hình thông tin dịch bệnh
Covid – 19 đến tất cả người dân trên địa bàn huyện; chú trọng lồng ghép đưa tin,
ảnh thời sự, bài viết tuyên truyền đến tận cơ sở.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:
- Nghiêm túc thực hiện Công văn số 1254/UBND-VHXH ngày 12/3/2020
của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học
viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Tập trung tuyên truyền cho học sinh và đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động của các trường về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
theo hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện.
Phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường trực bảo vệ trong
thời gian tạm nghỉ và phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn ở địa phương trong
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Phối hợp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc tổ
chức dạy học thêm cho học sinh.
Theo nội dung trên, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
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Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT.UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các cơ quan, ban ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thình
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