
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v triển khai thực hiện các biện pháp 

quyết liệt về phòng, chống dịch bệnh 

Covid -19 trong các hoạt động Văn hóa, 

Thể thao, Du lịch trên địa bàn huyện 

Đình Lập. 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Công văn 

số 323/UBND-VHTT ngày 27/3/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt về phòng, chống 

dịch bệnh Covid -19 trong các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND 

các xã, thị trấn triển khai, tuyên truyền đề nghị các cơ sở kinh doanh văn hóa, thể 

thao trên địa bàn tạm dừng hoạt động; vận động và đề nghị các cơ sở ký cam kết 

thực hiện. 

Chỉ đạo Đội kiểm tra Liên ngành Văn hoá – Thông tin đã phối hợp với các 

cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ nhà hàng, 

nhà nghỉ, dịch vụ ăn đêm trên địa bàn trung tâm huyện, qua kiểm tra tất cả các cơ 

sở đã chấp hành nghiêm túc tinh thần phòng, chống dịch. Các xã, thị trấn đã tiến 

hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; các cơ sở thực hiện nghiêm túc, 

không có sai phạm. (có biểu danh sách thống kê các cơ sở kèm theo) 

UBND huyện đã triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt về phòng, 

chống dịch bệnh Covid -19 trong các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch trên 

địa bàn huyện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và TT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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