
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   1175   / UBND-VHTT  Nha Trang, ngày  25  tháng 2  năm 2020  

V/v  triển khai thực hiện Công văn số 

910/UBND-KGVX ngày 3/2/2020 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc          

triển khai thực hiện Công điện số 

396/CĐ-BVHTTDL ngày 3/2/2020 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 910/UBND-KGVX ngày 3/2/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa V/v triển khai thực hiện Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 

3/2/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong 

hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu: 

1. Dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc trên địa bàn thành phố. 

2.  Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng 

cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tụ tập đông 

người; kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết, thực hiện.  

3. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) trên 

địa bàn thành phố việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính 

phủ; Văn bản, Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chúng mới của vi rút Corona gây ra tại lễ hội, di tích lịch sử -văn 

hóa, danh lam thắng cảnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện 

những nội dung chỉ đạo trên ./. 

(đính kèm Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 3/2/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) 

          

- Như trên (VBĐT); 
- UBND tỉnh (b/c);                       
- Thường trực Thành ủy;  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND ;  
- Lưu: VT, VHTT. 

         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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