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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI B!NH

CONG 1-IOA XA HO! CIIU NGHIA VIET NAM
Dc tp - Ti do - Hnh phüc

S:
/UBND-VHTT
V/v tang cuàng các bin pháp phông,
chông dich Covid-19 ti các di tIch
sau Tét Nguyen dan

TP. Thai Binh, ngày4tháng 02 nãm 2021

KInhgcri:
- Phông Van hóa và Thông tin thành phô;
- To tuân tra cüa thành phô;
- Uy ban nhân dan các phirà'ng, xà.
Can cuir Cong van so 111/SVHTTDL-NSVHGD ngày 16/02/202 1 cüa SO'
Van hóa, The thao và Du lich Thai BInh ye viêc tang cu'O'ng ctc bn phap phOng,
chông djch Covid-19 ti các di tich trên dja bàn tinh sau Tét Nguyen dan, Uy ban
nhân dan thành phô yêu câu:
1. Dy ban nhãn dan phLrO'ng Hoãng Diu: Chi do Ban Quán 1 di tIch den
Quan tm thO'i dóng cü'a, drng don tiêp khách tharn quan ti di tIch den Quan tiir
12h00 ngày 16 tháng 02 nãrn 2021 (tuirc ngày n-iCing 5 Têt Nguyen dan Tan Suiru)
cho den khi CO chi do mO'i; kjp thO thông báo cho nhãn dan, du khách biêt, thçrc hin.
2. Uy ban nhân dan các phu'Ong, xä: Chi dao các di tIch trên da bàn quàn 1)2
tiêp tic tang cu'ng các bin pháp phOng, chông djch Covid-19 theo hithng dan cüa
BO Y tC va cac van ban chi dao cua tinh, thanh phO, khOng to chuc !ê hôi, su' kiên
van hóa, the thao; Ip tram kiêm soát dê phân luông, kiêm soát 1Lr9'ng ngu'O'i ra vào,
nhãc nhO' du khách deo khâu trang vào khu vrc di tIch; b trI dày dO dung djch sat
khuân tay O' các vj trI thun tiên, dé suir dung; tang cLrO'ng cong tác tuân tra, kiém
tra, nhàc nhy, xuir 1)2 doi vO'i nh&ng cá nhân không thçrc hin nghiêm các bin pháp
phOng, chOng dich theo quy djnh; hn chê tp trung dOng nguO'i, darn bão khoàng
cách an toàn a khu vrc hang cjuàn, an uOng (nêu có); thu'O'ng xuyên tO chCi'c tuyên
truyên trên he thông ba truyên thanh, hu'âng dan ngu'O'i dan thçi'c hin các bin
pháp phOng, chông djch.
3. To tun tra cüa thânh ph: Tang ci.rO'ng cOng tác kiérn tra, xuir 1)2 nghiêm
các vi phrn trong cOng tác phông, chOng djch Covid-19 ti các di tIch trén da bàn
thành phO.
4. Giao PhOng Van hóa vâ Thông tin thành ph& Theo dOi, kiêm tra cOng tác
phông, chông djch Covid-19 tai các di tIch, báo cáo ket qua vC Uy ban nhãn dan
thành phô.
Nhân COng van, yêu câu các dan vj nghiêm tOe triên khai thçi'c hin./
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