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UBND THANH PHO THAI B1NH
BAN Clii DO PHONG, CHONG
DICH COVID-19

CONG HOA XA HO! CHU NGI-IIA V!T NAM
TJIc lIp - Tii' do - Hinh ph(tc
TP. Thai Blnh, ngây./j thang nm 2021

S: %' /CV-BCD
V/v don dc, ch.n chinh, tang cithng
cong tác phOng, chông djch ti các
di tIch lich sir - van hoá trên dia bàn.
KInh g1ri:
- Các phông, dan vj lien quan;
- UBND các phung, xä.
Thyi gian qua, thuc hin chi dao cüa tInh, UBND thành phô dâ ban hành các
van bàn: Cong din 05/CD-UBND ngày 19/5/202 1 ye vic triên khai các biên pháp
phông, chông dlch Covid- 19, Cong van so I 062/UBND-VHTT ngày 28/5/2021 ye.
viêc tip tuc tang cixèng thrc hin các bin pháp phông, chng djch Covid-19 trong
linh virc van hoá, the thao và du ljch. Trong do, yêu câu dimg t chirc 1 hôi, dirng
don khách ti các di tIch ljch sir, co sâ ton giáo, tin ngi.rO'ng trên dia bàn. Tuy nhiên,
theo phàn ánh ci1a nhân dan và qua kiêm tra, mt so ca sà chua thuc hiên nghiêm.
Dê chü dng, kiêm soát, ngän chn djch bnh Covid-19, Ban Chi dao thành ph
yêu câu:
1. UBND các phrnmg, xã:
- Tang cuèng kiêm tra, nhäc nh, xi:r 1 vi ph?m t?i các di tIch lich s - van
hoá trên dia bàn.
- Dng chI Chü tch UBND các phtr6ng, xà chju trách nhiêrn truc UBND
thành ph nêu dé xày ra vi phrn ye cong tác phOng, chOng dich trên dja bàn quail I.
2. Phông Van hoá và Thông tin: Chü trI, phOi h9p Cong an thành ph, phOng
Y t và các dan vj lien quan tang cu'ng huO'ng dn, dOn d6c, kirn tra, xir i
phm v phông, chông djch Covid-19 ti các di tich ljch sü' - van hoá trên dia bàn.
Nhn Cong van, yêu cu các phOng, don vi lien quail, UBND các phu'à'ng,
xà khn trucrng thirc hin./.
No'i u/ian:
- BCD phOng chong djch Covid-19 tinh;
- So Van boa, The thao vâ Du Ijch;
- TT Thành u - HDND TP;
- Chü tch, các PCT UBND TP;
- Các thành viên Ban Chi dao TP;
- Các phOng, don vj lien quan;
- Nhu kInh gri;
- Luu: VT, BCD7fl'
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